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 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

L  ترمجة الناظم J
مة صدر الدين محمد بن عالء الدين علي بن محمد ابن أبي  ه��و اإلمام العالاّ
العزاّ الحنفي األذرعي الصالحي الدمش��قي، ولد سنة 731ه�، ونشأ يف بيئة علمية , 

ى  العلوم على علماء عصره. يف بيت علم ودين وأدب، وتلقاّ

س وأفتى وخطب  ومن أبرز مشايخه اإلمام ابن كثير صاحب التفسير، وقد دراّ
ة، ثماّ ولى قضاء دمشق، ثماّ ولي قضاء مصر. بحسبان مداّ

ومن أبرز مؤلفاته:  �

* شرح العقيدة الطحاوية.

* والتنبيه على مشكالت الهداية.

* والنور الالمع.

* وهذه األرجوزة المباركة.

مات يف ذي القعدة سنة 792ه�.

ودفن بسفح قاسيون رحمه اهلل رحمة واسعة.

***
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L  الّذخيــرة يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية J
البن أبي العز احلنفي  )املتوفى سنة 792 هـ(

ُث����مَّ َص����اَلُت����ُه َع���َل���ى اْل���ُم���ْخ���َت���اِر1 -اْل��َح��ْم��ُد لِ��ل��ِه اْل��َق��ِدي��رِ اْل��َب��اِري

ُس��وِل َم���نْ���ُظ���وَم���ًة ُم����وَج����َزَة اْل���ُف���ُص���وِل2 -َوَب���ْع���ُد َه���اَك ِس��ي��َرَة ال��رَّ

اْلَفِضيِل َع��اِش��رِ  فِ��ي  -َم���ْولِ���ُدُه  اْل���ِف���ي���ِل3  َع������اَم  ِل  اأْلَوَّ َربِ����ي����ٍع 

َعْشرِِه َثانِي  اْلَمْشُهوُر  -َلكِنََّما  فِ��ي َي����ْوِم اْلِْث��نَ��ْي��ِن ُط��ُل��وَع َف��ْج��رِِه4 

نِيَساَنا ِم��ْن  اْلِعْشرِيَن  -َوَواَف����َق  َوَق����ْب����َل����ُه ِح����ْي����ُن َأبِ����ي����ِه َح���اَن���ا5 

َفطِيَما َغ���َدا  َع��اَم��ْي��ِن  -َوَب���ْع���َد  َج������اَءْت بِ����ِه ُم���ْرِض���ُع���ُه َس��ِل��ي��َم��ا6 

َوَع�������اَدْت �������ِه  أِلُمِّ -َح���ِل���ي���َم���ٌة  َأَراَدْت7  َك���َم���ا  أِلَْه����ِل����َه����ا  بِ�����ِه 

َبْطنِِه اِْن��ِش��َق��اُق  َش��ْه��َرْي��ِن  -َفَبْعَد  َوِق���ي���َل َب���ْع���َد َأْرَب�������ٍع ِم����ْن ِس��نِّ��ِه8 

�������ِه َع���َل���ى اأْلَْب����������َواِء9 -َوَب��ْع��َد ِس��تٍّ َم��َع َش��ْه��رٍ َج���اء  ِ َوَف��������اُة ُأمِّ

اْلُمطَِّلْب َعْبُد  لِ��ْ�َِب  ُه  -َوَج���دُّ َب��ْع��َد َث��َم��اٍن َم���اَت ِم��ْن َغ��ْي��رِ َك��ِذْب10 

َكَفْل اْل��َع��مُّ  َط��الِ��ٍب  َأُب���و  -ُث���مَّ  ���اِم َرَح���ْل11  ِخ���ْدَم���َت���ُه ُث���مَّ إَِل����ى ال���شَّ

َعَشْر الثَّانِي  َعاِمِه  َبْعَد  -َوَذاَك  اْشَتَهْر12  َما  )َبِحيَرا(  َأْم��رِ  ِم��ْن  َوَك��اَن 



5

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

اِم َأْشَرُف اْلَوَرى اْذُك���َرا13 -َوَساَر َنْحَو الشَّ َوِع��ْش��رِي��َن  َخْمَسٍة  َع��اِم  فِ��ي 

ُم��تَّ��ِج��َرا َخ���ِدي���َج���ٍة  ����نَ����ا  -أِلُمِّ َوَع������اَد فِ��ي��ِه َرابِ���ًح���ا ُم��ْس��َت��ْب��ِش��َرا14 

َع��َل��ْي��َه��ا َع���ْق���ُدُه  فِ��ي��ِه  َوَب������ْع������َدُه إِْف������َض������اُؤُه إَِل���ْي���َه���ا15 -َف���َك���اَن 

إِْب��َراِه��ي��ْم َخ��اَل  ِمنَْها  -َوُوْل����ُدُه  ُل اْل��َق��اِس��ُم َح���اَز ال��تَّ��ْك��رِي��ْم16  َف�����اأْلَوَّ

َوَف��اطِ��َم��ْة ُرَق���يَّ���ٌة  -َوَزْي����نَ����ٌب  َخ���اتِ���َم���ْة17  َل���ُه���نَّ  ُك���ْل���ُث���وٍم  َوُأمُّ 
اهللِ َع��ْب��ُد  ال��طَّ��يِّ��ُب  -َوال��طَّ��اِه��ُر  َوِق���ي���َل ُك����لُّ اْس����ٍم لِ���َف���ْرٍد َزاِه����ي18 

اْلِحَماْم َذاُقوا  َحَياتِِه  فِي  -َواْلُكلُّ  َوَب����ْع����َدُه َف���اطِ���َم���ٌة بِ��نِ��ْص��ِف َع���اْم19 

َحَضْر َوَثاَلثِيَن  َخْمٍس  -َوَبْعَد  َدَث����ْر20  َأْن  ��ا  َل��مَّ اهللِ  َب���ْي���ِت  ُب���نْ���َي���اَن 

َحَكْم بَِما  َوَرُض��وا  ُموُه  -َوَحكَّ ُثْم21  اأْلَْس���َوِد  اْلَحَجرِ  َذاَك  َوْض��ِع  فِي 

فِ��ي َي����ْوِم اْلِْث���نَ���ْي���ِن َي��ِق��ي��نً��ا َف��اْن��ُق��ال22 -َوَب��ْع��َد َع���اِم َأْرَب��ِع��ي��َن ُأْرِس���ال

ِل اأْلَوَّ َربِ��ي��ِع  َأْو  َرَم��َض��اَن  -فِ��ي  ِل23  اْل���ُم���نَ���زَّ ُل  َأوَّ اْق������َرْأ  َوُس�������وَرُة 

َمْه َعلَّ ��اَلَة  َوال��صَّ اْل��ُوُض��وَء  -ُث��مَّ  ُمْحَكَمْة24  َرْك��َع��َت��اِن  َوْه���َي  ِج��ْب��رِي��ُل 

َكاِمَلْة َيْوًما  ِعْشُروَن  َمَضْت  -ُثمَّ  َف���َرَم���ِت اْل���ِج���نَّ ُن���ُج���وٌم َه��ائِ��َل��ْة25 

ْس������اَلِم26 -ُث���مَّ َدَع���ا فِ��ي َأْرَب����ِع اأْلَْع����َواِم بِ����اأْلَْم����رِ َج���ْه���َرًة إَِل����ى اْلِ

َعَشْر َواْثنَا  النَِّسا  ِم��َن  -َوْأَرَب���ٌع  َهَجْر27  َقْد  ُكلٌّ  ْحِب  الصَّ َجاِل  الرِّ ِمَن 

َوفِ��ي��ِه َع����اُدوا ُث���مَّ َع����اُدوا َل َم���اَلْم28 -إَِلى باَِلِد اْلُحْبِش فِي َخاِمِس َعاْم

َوَم���َع���ُه���ْم َج���َم���اَع���ٌة َح��تَّ��ى َك��ُم��ْل29 -َث��اَلَث��ٌة ُه��ْم َوَث��َم��اُن��وَن َرُج��ْل

��اِدِس َح��ْم��َزُة اأْلََس��ْد30 -َوُه���نَّ َع��ْش��ٌر َوَث��َم��اٍن ُث��مَّ َق��ْد َأْس��َل��َم فِ��ي ال��سَّ
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ِرَساَلتِْه ِسنِي  ِمْن  تِْسٍع  -َوَبْعَد  َك��َف��اَل��تِ��ْه31  ُذو  َط���الِ���َب  َأُب����و  َم����اَت 

��َي��ْت ُت��ُوفِّ َخ��ِدي��َج��ٌة  -َوَب���ْع���َدُه  ������اٍم َث���اَلَث���ٍة َم��َض��ْت32  ِم����ْن َب���ْع���ِد َأيَّ

َأْسَلَما َوُرْب��ٍع  َخْمِسيَن  -َوَبْعَد  ِج���نُّ َن��ِص��ي��بِ��ي��َن َوَع�����اُدوا َف��اْع��َل��َم��ا33 

َعْقَدْه َأْمَضى  َس��ْوَدَة  َعَلى  -ُث��مَّ  فِ���ي َرَم����َض����اَن ُث����مَّ َك�����اَن َب���ْع���َدْه34 

اِل َش��وَّ فِي  يِق  دِّ الصِّ اْبنَِة  -َعْقُد  َوَب����ْع����َد َخ��ْم��ِس��ي��َن َوَع������اٍم َت���اِل35 

ُفرَِضْت َلَواُت  َوالصَّ بِِه  -ُأْسرِْي  ُحِفَظْت36  َق��ْد  َكَما  بَِخْمِسيَن  َخْمًسا 

َعَشَرا اْثنَْي  َمَع  اأْلُوَلى  -َواْلَبْيَعُة  ِم���ْن َأْه����ِل َط��ْي��َب��َة َك��َم��ا َق���ْد ُذكِ���َرا37 

َأَت��ى َوَخْمِسيَن  ثِنَْتْيِن  -َوَب��ْع��َد  َثَبَتا38  َه���َذا  اْل��َم��ْوِس��ِم  فِ��ي  َس��ْب��ُع��وَن 

َهَجْر ُث��مَّ  َفَباَيُعوا  َطْيَبٍة  -ِم��ْن  َصَفْر39  َش��ْه��رِ  ِم��ْن  اْث��نَ��ْي��ِن  َي���ْوَم  ��َة  َم��كَّ

َيِقينَا َض��ا  ال��رِّ َط��ْي��َب��َة  -َف��َج��اَء  َواْل��َخ��ْم��ِس��ي��نَ��ا40  ال���ثَّ���اَلَث  ��َل  َك��مَّ إِْذ 

فِيَها َوَداَم  اْلِْث��نَ��ْي��ِن  َي���ْوِم  -فِ��ي  َنْحكِيَها41  َك��َم��َل��ْت  ِس��نِ��ي��َن  َع��ْش��َر 
َخَبرِي42 -َأْكَمَل فِي اأْلُوَلى َصاَلَة اْلَحَضرِ َفاْسَمْع  ��َع  َج��مَّ َم��ا  َب��ْع��ِد  ِم��ْن 

اِء43 -ُث���مَّ َب��نَ��ى اْل��َم��ْس��ِج��َد فِ��ي ُق��َب��اِء َوَم���ْس���ِج���َد اْل���َم���ِدي���نَ���ِة اْل����َغ����رَّ

َمَساكِنَْه َح��ْولِ��ِه  ِم��ْن  َبنَى  -ُث��مَّ  نَْة44  َه��ِذي السَّ فِ��ي  َب��ْع��ُد  ِم��ْن  َأَت��ى  ُث��مَّ 

َساَفُروا الَِّذيَن  نِْصِف  ِمْن  -َأَقلُّ  َه��اَج��ُروا45  ِحيَن  اْل��ُح��ْب��ِش  بِ���اَلِد  إَِل��ى 

َب��ْي��َن اْل��ُم��َه��اِج��رِي��َن َواأْلَْن����َص����اِر46 -َوفِ��ي��ِه آَخ��ى َأْش���َرُف اأْلَْخ��َي��اِر

َصْحبِِه َخ��ْي��رِ  بِ��اْب��نَ��ِة  َب��نَ��ى  -ُث���مَّ  بِ���ِه47  َف���اْق���َت���ِد  اأْلََذاَن  َوَش��������َرَع 

َصَفْر فِي  َبْعُد  اأْلَْب��َواِء  -َوَع��ْزَوُة  اْشَتَهْر48  اْل��َغ��ْزُو  ال��ثَّ��انِ��َي��ِة  َوفِ���ي  َه���َذا 
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ُل اْل��ِق��ْب��َل��ِة فِ��ي نِ��ْص��ِف َرَج��ْب49 -إَِل���ى ُب���َواَط ُث��مَّ َب���ْدٍر َوَوَج���ْب َت��َح��وُّ

إِْخَوانِي َيا  اْلُعَشْيُر  َذا  َبْعِد  -ِمْن  َشْعَباْن50  فِ��ي  ��ْوِم  ال��صَّ َش��ْه��رِ  َوَف���ْرُض 

بَِبْدِر الَّتِي  اْلُكْبَرى  -َواْل��َغ��ْزَوُة  ْهر51ِ  الشَّ َعْشرِ  َسابِِع  فِي  ��ْوِم  ال��صَّ فِي 
اْلِفْطرِ َزَك���اُة  فِ��ي��ِه  -َوَوَج���َب���ْت  ِم����ْن َب���ْع���ِد َب������ْدٍر بِ���َل���َي���اٍل َع��ْش��ر52ِ 

َفاْدِر ُخْلٌف  اْلَماِل  َزَك��اِة  -َوفِ��ي  َوَم�����اَت�����ْت اِْب����نَ����ُة ال���نَّ���بِ���يِّ اْل���َب���ر53ِّ 
��ْف��رِ َق��ْب��َل ُرُج����وِع ال��سَّ َزْوَج�����ُة ُع��ْث��َم��اَن َوُع�����ْرُس ال��طُّ��ْه��ر54ِ -ُرَق���يَّ���ٌة 

اْل��َق��ْدِر َوَأْس���َل���َم اْل��َع��بَّ��اُس َب��ْع��َد اأْلَْس����ر55ِ -َف��اطِ��َم��ٍة َع��َل��ى َع��ِل��يِّ 
ْث��رِ ��ى َي����ْوَم ِع��ي��ِد ال��نَّ��ْح��ر56ِ -َوَق��ْي��نُ��َق��اُع َغ��ْزُوُه��ْم فِ��ي اْلِ َوَب���ْع���ُد َض��حَّ

��ِوي��ِق ُث��مَّ َق��ْرَق��َرْة َواْل���َغ���ْزُو فِ��ي ال��ثَّ��الِ��َث��ِة اْل��ُم��ْش��َت��ِه��َرْة57 -َوَغ����ْزَوُة ال��سَّ

َوَب��نِ��ي ُس��َل��ْي��ِم َغ��َط��َف��اَن  اْل���َك���رِي���ِم58 -فِ���ي  اْب����نَ����ُة  ُك���ْل���ُث���وَم  َوُأمُّ 

��ْه َوَخ��صَّ بِ��َه��ا  ُع��ْث��َم��اَن  َج  -َزوَّ َج ال���نَّ���بِ���يُّ َح���ْف���َص���ْة59  ُث�����مَّ َت��������َزوَّ

اٍل َوَح��ْم��َراِء اأْلََس���ْد60 -َوَزْي��نَ��ًب��ا ُث���مَّ َغ���َزا إَِل���ى ُأُح���ْد فِ��ي َش��ْه��رِ َش���وَّ

َفاْسَمَعْن َيِقينًا  َمْت  ُحرِّ -َفاْلَخْمُر  اْلَحَسْن61  ��ْب��ُط  ال��سِّ ُولِ���َد  َوفِ��ي��َه��ا  َه���َذا 

إَِلى اْلَغْزُو  ابَِعِة  الرَّ فِي  -َوَك��اَن  ل62  َأوَّ َربِ���ي���ٍع  فِ���ي  ال��نَّ��ِض��ي��رِ  َب��نِ��ي 

َمْة اْلُمَقدَّ َزْينََب  َم��ْوُت  -َوَب��ْع��ُد  َس���َل���َم���ْة63  ُأمِّ  نِ����َك����اُح  َوَب�����ْع�����َدُه 

اْلَمْوِعِد َبْدِر  ُثمَّ  َجْحٍش  -َوبِنِْت  َواْع��ُدِد64  َفاْسَمْع  اأْلَْح���َزاُب  َوَبْعَدَها 

َوفِ��ي��ِه��َم��ا ُق��َرْي��َض��ٍة  َب��نِ��ي  ُعِلَما65 -ُث���مَّ  َق���اِع  ال���رِّ َذاِت  َوفِ���ي  ُخ��ْل��ٌف 

���ِم66 -َكْيَف َصاَلُة اْلَخْوِف َواْلَقْصُر ُنِمي َوآَي�������ُة اْل����ِح����َج����اِب َوال���تَّ���َي���مُّ
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��ْي��ِن اْل��َي��ُه��وِديَّ َوَرْج���ُم���ُه  اْلُحَسْيِن67 -ِق��ي��َل  َض��ا  ال��رِّ ��ْب��ِط  ال��سِّ َوَم��ْولِ��ُد 

اْلُمْصَطِلْق َبنِي  َغْزِو  فِي  ْفُك  -اْلِ َوَك���اَن فِ��ي اْل��َخ��اِم��َس��ِة اِْس��َم��ْع َوثِ��ِق68 

َوَحَصْل ِقيَل  اْلَجنَْدِل  -َوُدوَم��ُة  ��َص��ْل69  َع��ْق��ُد اِْب��نَ��ِة اْل��َح��اِرِث َب��ْع��ُد َواتَّ

��اِدَس��ْة70 -َوَعْقُد َرْيَحاَنَة فِي ِذي اْلَخاِمَسْة ُث���مَّ َب��نُ��و لِ��ْح��َي��اَن َب����ْدُء ال��سَّ

َق��َرْد َوُذو  اْستِْسَقاُؤُه  -َوَب��ْع��َده  ��ا َق��َص��ْد71  َوُص����دَّ َع���ْن ُع���ْم���َرتِ���ِه َل��مَّ

َوَبنَى ُأوَل��ى  ْض��َواِن  ال��رِّ -َوَبْيَعُة  فِ���ي���َه���ا بِ����َرْي����َح����اَن����َة َه������َذا َب��يِّ��نَ��ا72 

َفاْسَمَعْه بُِخْلٍف  اْلَحجُّ  -َوُفرَِض  ��ابِ��َع��ْة73  َوَك����اَن َف��ْت��ُح َخ��ْي��َب��رٍ فِ��ي ال��سَّ

اأْلَْهِليَّْة اْلُحُمرِ  َلْحِم  -َوَحْظُر  ����ْة74  ِويَّ فِ��ي��َه��ا َوُم���ْت���َع���ِة ال��نِّ��َس��ا ال����رَّ

َع��َق��ْد َح��بِ��ي��َب��َة  ُأمِّ  َع��َل��ى  -ُث���مَّ  َوَم���ْه���َرَه���ا َع��نْ��ُه ال��نَّ��َج��اِش��يُّ َن��َق��ْد75 

��ْة ُث����مَّ اْص���َط���َف���ى َص���ِف���يَّ���ًة َص��ِف��يَّ��ْة76 -َوُس����مَّ فِ��ي َش���اٍة بِ��َه��ا َه��ِديَّ

ُمَهاِجَرا َبِقي  َوَم��ْن  َأَت��ْت  -ُث��مَّ  َوَع���ْق���ُد َم��ْي��ُم��وَن��َة َك����اَن اآلِخ����َرا77 

َأبِ���ي ُه��َرْي��َرْة ��ِه��ي��َرْة78 -َوَق��ْب��ُل إِْس����اَلُم  َوَب���ْع���ُد ُع���ْم���َرُة اْل��َق��َض��ا ال��شَّ

ِم اْلُمَحرَّ ِم  ُمَحرَّ فِي  ْس��َل  -َوال��رُّ َأْرَس��َل��ُه��ْم إَِل���ى اْل��ُم��ُل��وِك َف��اْع��َل��ِم79 

اْلِقْبطِيَّْة َم��اِرَي��ُة  -َوُأْه���ِدَي���ْت  ���ْة80  ���رِيَّ فِ���ي���ِه َوفِ�����ي ال���ثَّ���اِم���نَ���ِة ال���سَّ

َياِم الصِّ َوفِ��ي  َس���اَرْت  -لِ��ُم��ْؤَت��ٍة  َق���ْد َك����اَن َف���ْت���ُح اْل��َب��َل��ِد اْل���َح���َراِم81 

فِي َكاَن  َما  َأْوَرُدوا  َقْد  -َوَبْعَدُه  َي����ْوِم ُح��نَ��ْي��ٍن ُث���مَّ َي����ْوِم ال��طَّ��ائِ��ِف82 

اِْعتَِماُرْه اْلِقْعَدِة  ِذي  فِي  -َوَبْعُد  اَن���ِة َواْس����تِ����ْق����َراُرْه83  ِم����َن اْل���ِج���ِع���رَّ

ا ُثمَّ َم��اَت��ْت  َزْي���نَ���ُب  -َوبِ��نْ��ُت��ُه  َم���ْولِ���ُد إِْب���َراِه���ي���َم فِ��ي��َه��ا َح��ْت��َم��ا84 
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لِ��َع��ائِ��َش��ْة َن��ْوَب��َت��َه��ا  َس�����ْوَدْة َم��ا َداَم����ْت َزَم���اًن���ا َع��ائِ��َش��ْة85 -َوَوَه���َب���ْت 

ُمْخَتِف َغْيَر  اْلِمنَْبُر  -َوُع��ِم��َل  َوَح����جَّ َع���تَّ���اٌب بِ���َأْه���ِل اْل��َم��ْوِق��ِف86 

التَّاِسَعْة فِي  َغ��َزا  َقْد  َتُبوَك  -ُث��مَّ  ���َراِر َرافِ���َع���ْه87  َوَه����دَّ َم��ْس��ِج��َد ال���ضِّ

َوَث��ْم َبْكرٍ  َأُب��و  بِالنَّاِس  -َوَح��جَّ  َت������اَل َب�����������َراَءًة َع����ِل����يٌّ َوَح����َت����ْم88 

َول َبْعُد  ُم��ْش��رٌِك  َيُحجَّ  َل  -َأْن  ُف��ِع��ال89  بِ����َأْم����رٍ  َذا  َع�����اٍر  َي���ُط���وُف 

َتْتَرى فِيَها  اْل��ُوُف��وُد  -َوَج���اَءِت  َه�����َذا َوِم�����ْن نِ���َس���اُه آَل����ى َش���ْه���َرا90 

��ى َع��َل��ْي��ِه ِم���ْن َط��ْي��َب��َة َن����اَل اْل��َف��ْض��ال91 -ُث���مَّ ال��نَّ��َج��اِش��يَّ َن��َع��ى َوَص��لَّ

َواْل��َب��َج��ِل��ْي َأْس��َل��َم َواْس��ُم��ُه َج��رِي��ْر92 -َوَماَت إِْبَراِهيُم فِي اْلَعاِم اأْلَِخير

��َة اْل����َوَداِع َق��اِرَن��ا َوَوَق�������َف اْل���ُج���ْم���َع���َة فِ��ي��َه��ا آِم��ن��َا93 -َوَح���جَّ ِح��جَّ

َلُكُم ُبْشَرى  اْلَيْوِم  فِي  -َوُأْنِزَلْت  )اْل���َي���ْوَم َأْك��َم��ْل��ُت َل��ُك��ْم ِدي��نَ��ُك��ُم(94 

ًة ِم���ْن َب��ْع��ِدْه95 -َوَم���ْوُت َرْي��َح��اَن��َة َب��ْع��َد َع���ْوِدْه َوال��تِّ��ْس��ُع ِع��ْش��َن ُم����دَّ

َيِقينَا َق��َض��ى  اْلِْث��نَ��ْي��ِن  -َوَي����ْوَم  ��تِّ��ي��نَ��ا96  َوال��سِّ ال���ثَّ���اَلَث  َأْك���َم���َل  إِْذ 

يِق دِّ الصِّ اِْبنَِة  َبْيِت  فِي  ْفُن  -َوالدَّ َتْحِقيِق97  َع���ْن  اْل���َوَف���اِة  َم��ْوِض��ِع  فِ��ي 
َشْهرِ ُخْمَسا  التَّْمرِيِض  ُة  -َوُم��دَّ َوِق��ي��َل َب���ْل ُث��ْل��ٌث َوُخ���ْم���ٌس َف���اْدِر98 

اْلِميئِيَّْة اأْلُْرُج�����وَزُة  ��ِت  -َوَت��مَّ فِ���ي ِذْك����رِ َح����اِل َأْش�����َرِف اْل��َب��رِيَّ��ْة99 

َوَعَلى َربِّ��ي  اهللُ  َعَلْيِه  -َصلَّى  ِص����َح����ابِ����ِه َوآلِ��������ِه َوَم�������ْن َت���ال100 

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ُث����مَّ َص����اَلُت����ُه َع���َل���ى اْل���ُم���ْخ���َت���اِر1 -اْل��َح��ْم��ُد لِ��ل��ِه اْل��َق��ِدي��رِ اْل��َب��اِري

قوله  )اْلَحْمُد لِلِه( * 

الحمد لغًة: الثناء.

واصطالحا هي: وصف المحمود بالكمال، والجمال محبة، وتعظيما.

هلل: الاّالم يف قوله هلل: لالستحقاق، واالختصاص، فإناّ أحقاّ من ُيحمد هو اهلل 
ا كوهن��ا لالختصاص، فألناّ الحمد: مس��تغرٌق لجميع أنواع المحامد،  ، وأماّ

. ألناّ ال يف الحمد: لالستغراق، والذي يختصاّ بالحمد كلاّه هو: اهلل

وهنا فائدة: �
الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو: اهلل فهو المستحقاّ له المختص به، 

ا غير اهلل، فُيحمد على أشياء خاصة، ليس على كل حال. أماّ

واهلل: اسم من أسماء اهلل الحسنى، إليه ترجع جميع األسماء.

ومعناه: ذو األلوهية، والعبودية على خلقه أجمعين.

وقوله )اْلَقِديرِ(* 
 القدير: اس��م من أسماء اهلل الحس��نى، والقدير صيغة مبالغة، وهو على وزن 

فعيل ومعناه: القدرة التاّامة المطلقة، التي ال يلحقها عجز، وال نقص.
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ة.  وقد ُذكر هذا االسم يف القرآن أكثر من أربعين مراّ

قال ابن القيم  يف نونيته:  
س��ل��ط��انوه���و ال��ق��دي��ر ول��ي��س ي��ع��ج��زه إذا ذو  ق���ط  ش��ي��ئ��ا  رام  م���ا 

وقوله )اْلَباِري(* 

اْلَباِري: اسم من أسماء اهلل الحسنى.

ومعناه: واهب الحياة لألحياء، والسالم الخالي من كل عيب، ونقص.

وقيل: برأ اهلل الخلق، أي خلقهم، وأوجدهم من العدم، قال اهلل تعالى: )ۉ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ېئ ېئ(  ]سورة الحشر: آية 24[.

 *) وقوله )ُثمَّ

ُثمَّ بالضم: حرف عطف.

وَثمَّ بالفتح: اسم إشارة للمكان.

وهنا فائدة: �
 يغل��ط بع��ض الن��اس ويق��ول: ومن ُث��مَّ حصل كذا وك��ذا، وه��ذا ال يصح ! 

والواجب أن يقول: ومن َثمَّ حصل كذا وكذا.

وقوله )َصاَلُتُه( * 
أي ص��الة اهلل ، والص��الة من اهلل على نبياّ��ه  هي: ثناؤه 

عليه يف المأل األعلى.
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وقوله ) َعَلى اْلُمْخَتاِر(* 

المخت��ار ه��و: المجتب��ى المصطفى وه��و: محمد ب��ن عبد اهلل صل��وات اهلل 
وس��المه عليه، ق��ال اهلل تعال��ى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(  ]سورة الحج: آية 75[.

 وجاء يف الحديث عن النبي  أناّه قال: )إنَّ اهللَ  اصَطفى ِمن 
وَلِد إبراهيَم إس��ماعيَل، واصَطفى ِمن َبني إسماعيَل كِنانَة، واصَطفى ِمن َبني كِنانَة 

ُقَريًشا، واصَطفى ِمن ُقَريٍش َبني هاِشٍم، واصَطفاين ِمن َبني هاِشٍم()1(.

 هذا واهلل أعلم، وأحكم وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه الرتمذي )3605(، وأحمد )16987( واللفظ له.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ُس��وِل َم���نْ���ُظ���وَم���ًة ُم����وَج����َزَة اْل���ُف���ُص���وِل2 -َوَب���ْع���ُد َه���اَك ِس��ي��َرَة ال��رَّ

قوله  )َوَبْعُد(* 

ا بعد، واإلتيان هبا  ا، واألصل: أماّ  قال بع��ض العلماء: الواو هنا قائمة مقام أماّ
س��ناّة وقد ثبتت يف أكثر من ثالثين حديثا، والنبي ، كان يس��تعملها يف 
ا بعد( بعد ه��ذه الجملة، ال ُتعرف يف كالم  خطبه ورس��ائله، وقول البعض: )ثماّ أماّ

ا بعد( ُيؤتى هبا عند الدخول يف الموضوع الذي ُيقصد. العرب وكلمة )أماّ

وقوله )َهاَك( * 

بمعنى: خذ.

ُسوِل(*  وقوله )ِسيَرَة الرَّ

السيرة يف اللغة هي: الطريقة، والحالة التي عاش عليها اإلنسان.

واصطالحا هي: ذكر أخبار النبي ، منذ والدته إلى وفاته.

. والرسول هو: النبي 

وقوله )َمنُْظوَمًة( * 

ى. المراد بالنظم هو: الكالم الموزون المقفاّ
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والفرق بين الّنظم، والشعر:

ى، دون شعور، أو عاطفة، أو خيال. الّنظم هو: الكالم الموزون المقفاّ

الشعر هو: الكالم البليغ المبني على االستعارة، واألوصاف.

وقوله )ُموَجَزَة اْلُفُصوِل(* 

اليجاز هو: االختصار.

والفصول، جمع، مفردها، فصل.

ا يندرج تحت الباب. والفصل هو: أحد أجزاء الكتاب مماّ

والمقص��ود، أناّه رتاّ��ب موضوعات الس��يرة النبوي��ة، ترتيبا بحس��ب أحداث 
السيرة، فصال يتلوه فصل.

 هذا واهلل أعلم، وأحكم وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

اْلَفِضيِل َع��اِش��رِ  فِ��ي  -َم���ْولِ���ُدُه  اْل���ِف���ي���ِل3  َع������اَم  ِل  اأْلَوَّ َربِ����ي����ٍع 

قوله  )َمْولُِدُه( * 

. أي وقت والدة النبي

ِل(*  وقوله )فِي َعاِشرِ اْلَفِضيِل َربِيٍع اأْلَوَّ

أي ولد النبي  يف اليوم العاش��ر من شهر ربيع األول، وشهر ربيع 
نة القمرية اثنا عشر شهرا وهي:  نة القمرية، والساّ األول يوافق الشهر الثالث من الساّ
)محرم، وصفر، وربيع األول، وربي��ع الثاين، وجمادى األولى، وجمادى اآلخرة 
ورجب ، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة( والشهر القمري 
ا أن يكون تس��ع وعش��رون يوم��ا، أو ثالثون يوم��ا، والتقويم  عن��د عامة الناس، إماّ
��ة مثل اللغ��ة العربية، وه��و تقويم رباّاين، بخ��الف التقويم  القم��ري م��ن هوية األماّ

الشمس��ي، ق��ال اهلل تعال��ى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۈ ٴۇ ۋ  ۆ ۆ ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے ے ۓ ۓ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ(  ]سورة التوبة: آية 36[.
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وقوله )َعاَم اْلِفيِل(* 

ع��ام الفي��ل هو: الع��ام الذي ول��د فيه النب��ي  ألناّ الع��رب كانوا 
ة أصح��اب الفيل، وهي  ��نة، قصاّ خ��ون باألحداث، وأعظم حدث يف تلك الساّ يؤراّ
مذكورة يف القرآن الكريم، ومشهورة يف كتب السيرة، قصة أبرهة األشرم الحبشي، 

الذي عزم على هدم الكعبة.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

َعْش��رِِه َثانِ��ي  اْلَمْش��ُهوُر  -َلكِنََّم��ا  فِ��ي َي����ْوِم اْلِْث��نَ��ْي��ِن ُط��ُل��وَع َف��ْج��رِِه4 

قوله  )َلكِنََّما اْلَمْشُهوُر( * 
أش��ار الناظ��م  إل��ى الخ��الف المذك��ور ح��ول تاري��خ مي��الد النب��ي 
 فق��د اتفقوا أناّ ميالده  كان يف ش��هر ربيع األول، ولكن 

اختلفوا يف تحديد تاريخ يوم الميالد، فقيل: ولد يف الثاين عشر. 

وقيل: يف الثامن. 

وقيل: يف العاشر. 

وقيل غير ذلك.

وقوله )َثانِي َعْشرِِه(* 
أش��ار الناظم إلى أّن أش��هر األقوال هو: أناّ مولده  كان يف الثاين 

عشر من شهر ربيع األول.

قال ابن كثير : وهذا هو المشهور عند الجمهور.

وقوله )فِي َيْوِم اْلِْثنَْيِن(* 
 أي ولد النبي  يف يوم االثنين وهذا ال خالف فيه بين أهل العلم، 

ألناّه  ُسئل عن صوم يوم االثنين؟
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قال: )َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت، َأْو ُأْنِزَل َعَليَّ فِيِه()1(.

وقوله )ُطُلوَع َفْجرِِه( * 

ه��ذا ه��و الوقت ال��ذي ولد فيه النب��ي  حين طل��وع الفجر، وقد 
��ير أناّ عبد المطلب ج��د النبي  قال: ولَِد ل��ي الليلة مع  ذك��ر أهل الساّ
تي  الصب��ح مولود. وهذا الوقت وقت مبارك، ق��ال : )اللَّهمَّ باِرْك ألمَّ

يف ُبكوِرها()2(.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

رواه مسلم )1162(.  )1(
أخرجه أبو داود )2606(، والرتمذي )1212(، وابن ماجه )2236(، وأحمد )15481(، والنس��ائي   )2(

يف )السنن الكربى( )8833(.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى، آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

نِيَس��اَنا ِم��ْن  اْلِعْش��رِيَن  -َوَواَف��َق  َوَق����ْب����َل����ُه ِح����ْي����ُن َأبِ����ي����ِه َح���اَن���ا5 

قوله  )َوَواَفَق اْلِعْشرِيَن ِمْن نِيَساَنا(* 
 أي وافق ميالد النبي  العش��رين من ش��هر نيس��ان، وشهر نيسان 
ى ش��هر إبريل، والمعنى أناّ  نة الشمس��ية، ويسماّ هو: الش��هر الرابع من ش��هور الساّ
ميالد النبي  كان موافقا للعش��رين من ش��هر إبريل، س��نة خمس��مائة 

. وواحد وسبعين من ميالد المسيح

 وقوله )َوَقْبَلُه( * 
الضمي��ر يعود على ميالد النبي  والمقصود أي: قبل ميالد النبي 

.

وقوله )ِحْيُن َأبِيِه َحاَنا(* 
 الحْين يعني: الهالك. 

والمقص��ود أناّ عب��د اهلل بن عبد المطلب، وال��د النبي  مات قبل 
. ميالد النبي

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***



20
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، وصل��ى اهلل وس��لم على نبين��ا محمد وعل��ى آله، 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َفطِيَما َغ���َدا  َع��اَم��ْي��ِن  -َوَب���ْع���َد  َج������اَءْت بِ����ِه ُم���ْرِض���ُع���ُه َس��ِل��ي��َم��ا6 

قوله  )َوَبْعَد َعاَمْيِن( * 
. أي بعد أن أتماّ عامين من مولده

وقوله )َغَدا َفطِيَما(* 
غدا بمعنى: أصبح، وصار، تقول العرب: غدا الولد عاقالً، أي صار عاقال. 

وفطمت رضيعها أي: فصلته عن الرضاع. فهي: فاطم، وفاطمة .

والمقص��ود أناّ��ه  أتماّ الرضاع��ة حولين كاملين، ق��ال اهلل تعالى: 
)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  ]س��ورة البق��رة: آية 

233[ االية.

وقوله )َجاَءْت بِِه ُمْرِضُعُه َسِليَما( * 
ه يف مكة، سليمًا، معاىف، ليس به  أي جاءت به مرضعته، وقد جاءت به إلى أماّ

آفة وال يشكو من علاّة، يف صحة طيبة، ونْشأة قويمة.

 هذا واهلل أعلم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�   : أّما بعد، قال الناظم 

َوَع�������اَدْت �������ِه  أِلُمِّ -َح���ِل���ي���َم���ٌة  َأَراَدْت7  َك���َم���ا  أِلَْه����ِل����َه����ا  بِ�����ِه 

قوله  )َحِليَمٌة( * 
. أي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، مرضعته

ِه(*  وقوله )أِلُمِّ
أي يف مك��ة، وأماّ النب��ي  هي: آمنة بنت وهب ب��ن عبد مناف ابن 

زهرة ابن كالب، وهي بنت سيد بني زهرة القرشيين، وهم من أشراف قريش.

وقوله )َوَعاَدْت بِِه أِلَْهِلَها(* 
ة أخرى إلى أهله��ا، ألناّه أعجبها  المقص��ود أناّ حليمة الس��عدية عادت ب��ه مراّ
كثيرا، ورأت من الربكة، والخير يف وجوده  ش��يئا عجبا لم تألفه، ولم 
ه  ��ه، أرادت أن تقنع أماّ ��ا جاءت به إلى أماّ تعه��ده فيم��ن أرضعتهم من الصغار، فلماّ
أن تبقي��ه عندها فرتة أطول، وُذكر يف بعض األخبار أناّها أش��ارت إلى الجواّ الطيب 
عندهم، وأناّها تخش��ى عليه من األوبئة يف مكة، ونح��و ذلك، فأقنعتها أن ترجع به 

ه شفقة عليه، فعادت به حليمة معها. معها، فاقتنعت أماّ

وقوله )َكَما َأَراَدْت( * 
أي أناّ هذا الش��يء، وهو رجوع النب��ي  معها كانت تريده حليمة 
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ا رأت من الربكة، والخيرات التي  ه، فرجعت به إلى البادية لماّ لَِما جاءت به إلى أماّ
نزلت عليها وعلى أهل بيتها.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

َبْطنِِه اِْن��ِش��َق��اُق  َش��ْه��َرْي��ِن  -َفَبْعَد  َوِق���ي���َل َب���ْع���َد َأْرَب�������ٍع ِم����ْن ِس��نِّ��ِه8 

قوله  )َفَبْعَد َشْهَرْيِن( * 

أي بعد رجوعه إلى البادية مع حليمة السعدية.

وقوله )اِْنِشَقاُق َبْطنِِه(* 

المقصود حادثة ش��قاّ الصدر، وقد ثبت ش��قاّ صدر النبي  ثالث 
مرات: 

األوىل: يف طفولت��ه عند حليمة، كما أش��ار الناظم هنا لن��زع العلقة التي قيل له 

عنده��ا ه��ذا حظ الش��يطان منك، والحدي��ث يف ذلك ثابت يف صحيح مس��لم عن 
أن��س ابن مال��ك  )أنَّ َرس��وَل اهللِ  أتاُه ِجْبرِي��ُل َصلَّى اهللُ عليه 
َم وهو َيْلَعُب مع الِغْلماِن، فأَخَذُه َفَصَرَعُه، َفَش��قَّ عن َقْلبِِه، فاْسَتْخَرَج الَقْلَب،  وس��لَّ
��ْيطاِن ِمنَْك، ُثمَّ َغَسَلُه يف َطْسٍت ِمن َذَهٍب  فاْس��َتْخَرَج منه َعَلَقًة، فقاَل: هذا َحظُّ الشَّ
ِه، َيْعنِي ظِْئَرُه،  بماِء َزْمَزَم، ُثمَّ ألََمُه، ُثمَّ أعاَدُه يف َمكانِِه، وجاَء الِغْلماُن َيْسَعْوَن إلى ُأمِّ
ْوِن، قاَل أَنٌس: وقْد ُكنُْت أَرى  ًدا قْد ُقتَِل، فاْس��َتْقَبُلوُه وهو ُمنَْتِقُع اللَّ فقالوا: إنَّ ُمَحمَّ

أَثَر ذلَك الِمْخَيِط يف َصْدِرِه()1(.

صحيح مسلم )162(.  )1(
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ى ما يوحى إليه، بقلب ق��وي يف أكمل األحوال من  ــة: عند مبعث��ه ليتلقاّ  الثاني
التطهير. 

ب للمناجاة. والثالثة: عند اإلسراء والمعراج ليتأهاّ

وقوله )َوِقيَل َبْعَد َأْرَبٍع ِمْن ِسنِِّه(* 

أش��ار الناظ��م إل��ى وج��ود الخالف يف ِس��ناّ النب��ي  عندما ُش��قاّ 
نة الرابعة من عمره  صدره، والمقصود أناّ شقاّ صدر النبي  كان يف الساّ

.

قال اب��ن حجر : وجميع ما ورد من ش��قاّ الصدر واس��تخراج القلب، 
ض لصرفه  ا يجب التس��ليم له دون التعراّ وغي��ر ذلك من األمور الخارقة للعادة مماّ

عن حقيقته، لصالحية القدرة فال يستحيل شيء من ذلك. أه�. 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رباّ العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
ين، اللهم صلاّ وسلاّم على محمد وعلى  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الداّ
آل محمد، كما صلاّيت على آل إبراهيم إناّك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد 

وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إناّك حميد مجيد.

�  : قال الناظم

�������ِه َع���َل���ى اأْلَْب����������َواِء9 -َوَب���ْع���َد ِس���تٍّ َم���َع َش��ْه��رٍ َج��اِء َوَف��������اُة ُأمِّ

قوله  )َوَبْعَد ِستٍّ َمَع َشْهرٍ َجاِء(* 

ه  ا بلغ النبي  س��تاّ س��نين من عمره وشهر، خرجت به أماّ  أي لماّ
إل��ى أخواله بني عدي ابن الناّجار بالمدينة النبوية، تزورهم ومعها أم أيمن، فنزلت 

به يف دار النابغة ، فأقامت به شهرا عندهم.

ِه َعَلى اأْلَْبَواِء(*   وقوله )َوَفاُة ُأمِّ

ه يف األبواء عند رجوعها من هذه الزيارة. أي توفيت أماّ

ه ماتت بين مكة والمدينة باألبواء. قال ابن القيم : وال خالف أناّ أماّ

واألبواء: منطقة تقع يف شرق مستورة على يمين الذاهب إلى المدينة المنورة 
ى  م��ن الخ��ط القديم، وهي محافظة تابع��ة للمدينة المنورة من أعمال الفرع تس��ماّ
اليوم بالخريبة، بينها وبين رابغ ثالث وأربعون كيلومرتا وبينها وبين مكة المكرمة 

.  مائتا كيلومرت تقريبا، وفيها قرب أماّ النبي
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وق��د جاء يف صحيح مس��لم من حديث أب��ي هريرة  ق��ال: )َزاَر النبيُّ 
ِه، َفَبَكى َوَأْبَكى َمن َحْوَلُه، َفقاَل: اْس��َتْأَذْنُت َربِّي يف َأْن َأْس��َتْغِفَر   َقْبَر ُأمِّ
ُر  َها ُتَذكِّ َلَها، َفَلْم ُيْؤَذْن لِي، َواْسَتْأَذْنُتُه يف َأْن َأُزوَر َقْبَرَها، َفُأِذَن لِي، َفُزوُروا الُقُبوَر؛ فإنَّ

الَمْوَت()1(. 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح مسلم )976(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

اْلُمطَِّلْب َعْبُد  لِ��ْ�َِب  ُه  -َوَج���دُّ َب��ْع��َد َث��َم��اٍن َم���اَت ِم��ْن َغ��ْي��رِ َك��ِذْب10 

ُه لِْ�َِب َعْبُد اْلُمطَِّلْب(*  قوله  )َوَجدُّ

 عبد المطلب هو جداّ النبي  من أبيه، واسمه شيبة الحمد، وقيل: 
ال معظاّما عندهم يوضع  عامر، عاش مائة وأربعين س��نة، كان ش��ريفا يف قومه مبجاّ
ونه الفيض، والفياّاض  له بس��اط يف ظل الكعبة، ال يجلس عليه غيره، وكانوا يس��ماّ
م الخمر على نفس��ه يف الجاهلية، وكان كثير الجود  لس��ماحته وكرمه، وكان قد حراّ
والعط��اء، وكان يطع��م الطير، والوح��وش يف رؤوس الجبال، وعب��د المطلب هو 
له على أوالده،  ��ه، وفضاّ ال��ذي قام بكفالة النب��ي  ورعايته بعد وفاة أماّ
وأبنائه، وأجلس��ه يف مجلس��ه، وكانت له حظوة عظيمة عن��ده، وكان عبد المطلب 
ال ي��أكل طعاًم��ا إالاّ قال: عليَّ بابني، فيؤتى به إليه، وقد رقاّ عليه رقاّة لم يرقاّها على 

أحٍد من أوالده.

وقوله )َبْعَد َثَماٍن َماَت( * 

ا بلغ س��ناّ النبي  ثماين س��نوات وقد  أي م��ات عب��د المطلب لماّ
ه بسنتين. ه عبد المطلب، بعد وفاة أماّ مات جداّ
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وقوله )ِمْن َغْيرِ َكِذْب( * 

يرة. ر معروف وثابت يف كتب الساّ ه، متقراّ أي أّن هذا األمر وهو: وفاة جداّ

  ه عبد المطلب، وتويف والرسول قال ابن القيم : وكفله جداّ
نحو ثماين سنين. أه�.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

َكَفْل اْل��َع��مُّ  َط��الِ��ٍب  َأُب���و  -ُث���مَّ  ���اِم َرَح���ْل11  ِخ���ْدَم���َت���ُه ُث���مَّ إَِل����ى ال���شَّ

 *) قوله  )ُثمَّ

: حرف عطف، يدلاّ على الرتتيب مع الرتاخي يف الزمن. ُثمَّ

وقوله )َأُبو َطالٍِب اْلَعمُّ َكَفْل(* 

  تولاّى كفالة النبي  المقصود: أناّ أبا طالب عماّ النبي
ه عب��د المطلب، وأعم��ام النبي  هم:  ورعايت��ه وحفظه بع��د وفاة جداّ
م، والغيداق  الحارث، والزبير، وحمزة، وضرار، وأبي طالب، وأبي لهب، والمقواّ

والعباس، والمغيرة، وقثم.

  الذين أدركوا اإلس��الم من أعمام النبي : ق��ال ابن حجر
ه��م: أبو طال��ب، وأبو لهب، وحمزة، والعباس، والذين أس��لموا منهم اثنان هما: 

حمزة، والعباس.

ة، وأميمة، وصفية، وعاتكة، وأم حكيم. وأّما عّماته فهن: أروى، وبراّ

وقوله )ِخْدَمَتُه( * 

أي قام أبو طالب بخدمة النبي  وحفظه ورعايته وحمايته.
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ه عبد المطلب  قال ابن إسحاق : وكان رسول اهلل  بعد جداّ
ه أبي طالب، لوصية عبد المطلب له به، وألناّه أي أبو طالب كان شقيق أبيه  مع عماّ
هما فاطمة بنت عمرو، قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رس��ول  عبداهلل وأماّ
��يرة، يج��د أمورا عجيبة يف ه��ذا الباب من  اهلل  وم��ن يطالع كتب الساّ
نص��رة هذا الرجل للنبي  ومؤازرته مع أناّه اس��تمر على غير اإلس��الم 

إلى أن مات.

اِم َرَحْل(*  وقوله )ُثمَّ إَِلى الشَّ

ه أبي  ذك��ر الناظم  رحلة النبي  األولى إلى الش��ام مع عماّ
ا أراد أبو طالب الخروج يف ركب التجارة  طالب يف سناّ مبكرة من حياته، وهذا لماّ

إلى الشام.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َوَكاَن ِم��ْن َأْم��رِ )َبِحي��َرا( َم��ا اْش��َتَهْر12 -َوَذاَك َبْع��َد َعاِم��ِه الثَّانِ��ي َعَش��ْر

قوله )َوَذاَك(* 

. َوَذاَك: اسم إشارة، والمشار إليه هو عمر النبي

وقوله )َبْعَد َعاِمِه الثَّانِي َعَشْر( * 
ه إلى الش��ام  ا خرج يف رحلته األولى مع عماّ أي أناّ عمر النبي  لماّ

اثني عشر سنة.

ا خرج أبو طالب إلى الشام خرج معه رسول اهلل  قال ابن الجوزي : لماّ
ة األولى وهو: ابن اثنتي عشرة سنة.  يف المراّ

وقوله )َوَكاَن ِمْن َأْمرِ َبِحيَرا( * 

َبِحي��َرا: اس��مه جرجيس، وبحيرا لقبه، وق��د انتهى إليه عل��م النصرانية، وهو 
راهب يف صومعة، وهذه الصومعة كانت لمن ينتهي إليه علم النصرانية، يتوارثوهنا 

كابرا عن كابر.

وقوله )َما اْشَتَهْر(* 
��ير، من قصة بحيرا، وما جاء من أخبار   أي ما اش��تهر، وُذكر يف كتب أهل الساّ
ه  إلى الشام وهو  عجيبة، وآيات باهرة، والمقصود حين خرج مع عماّ
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ا وصل الركب إلى بصرى، ونزلوا هبا وبصرى: قرية  يف الثانية عشر من عمره، أناّه لماّ
تابعة لسوريا قريبة من الحدود األردنية، وكان هبا راهب يقال له بحيرا يف صومعة، 
ا ن��زل الركب، كان من عادهتم م��ا ينزلون هبا، وال  وكان إلي��ه عل��م النصرانية، فلماّ
يكلاّمه��م، ويف هذه الم��رة رأى بحيرا، محمدا  الغمام��ة تظلاّله، فنزل 
إليه��م، وصنع لهم طعاًم��ا، وجمعهم عنده، وبقي محمد  يف رحالهم 
لصغره، فأمرهم أن يدعوه، فجعل بحيرا يلحظه لحًظا شديًدا، وينظر إلى أشياء يف 
ا فرغوا جعل يس��أله عن أشياء عن حاله،  جس��ده، كان يجدها عنده من صفته، فلماّ
وه��و يخربه، فيوافق ذل��ك ما عنده، ثماّ نظر إلى ظهره فرأى خاتم الناّبوة بين كتفيه، 
ه أبي طالب فقال: ارجع باب��ن أخيك إلى بلده واحذر  فأقب��ل ه��ذا الراهب إلى عماّ

عليه من اليهود، فإناّه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بالده. 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

اِم َأْشَرُف اْلَوَرى اْذُك���َرا13 -َوَساَر َنْحَو الشَّ َوِع��ْش��رِي��َن  َخْمَسٍة  َع��اِم  فِ��ي 

قوله  )َوَساَر( * 

أي مشى، تقول العرب: سار المثل، أي شاع وذاع.

اِم(*  وقوله )َنْحَو الشَّ

 أي جهة الشام.

وقوله )َأْشَرُف اْلَوَرى(* 

 الورى أي: الخلق، والمقصود: أناّ محمدا  هو أفضل وأش��رف 
وخير خلق اهلل - صلوات اهلل وسالمه عليه -.

وقوله )فِي َعاِم َخْمَسٍة َوِعْشرِيَن اْذُكَرا(* 

ا بلغ من العمر  خمس��ا وعش��رين س��نة، خ��رج يف رحلته  أي لماّ
الثانية إلى الشام، ليتاجر بمال خديجة  وأرضاها.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

ُم��تَّ��ِج��َرا َخ���ِدي���َج���ٍة  ����نَ����ا  -أِلُمِّ َوَع������اَد فِ��ي��ِه َرابِ���ًح���ا ُم��ْس��َت��ْب��ِش��َرا14 

نَا(*  قوله  )أِلُمِّ

نا، ألناّه��ا زوجة النبي  فقد تزوجه��ا بعد ذلك، وزوجات  ه��ي ُأماّ
هات المؤمنين،  اهن أماّ ه��ات المؤمنين، واهلل  س��ماّ النب��ي  أماّ

قال اهلل تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(  ]سورة األحزاب: آية 6[.

ه��ات المؤمني��ن من ب��اب الُحرم��ة، واالحرتام،  ين بأماّ وه��ؤالء النس��وة س��ماّ
والتوقي��ر، والتعظي��م ولَِما لهناّ من خصائ��ص خاصة فال يجوز له��ناّ أن يتزوجن 

أحدًا بعد وفاة النبي  وكذلك عليهناّ أحكاما خاصة هبن يف الشرع.

وقوله )َخِديَجٍة(* 

هي خديجة بنت خويلد، امرأة تاجرة ذات ش��رف، ومال تس��تأجر الرجال يف 
ا بلغها عن  ارا فلماّ مالها وتضارهبم إياّاه بشيء تجعله لهم منه، وكانت قريش قوما تجاّ
رس��ول اهلل  ما بلغها من صدق حديثه، وعظم��ة أمانته، وكرم أخالقه 
بعث��ت إليه، فعرضت علي��ه أن يخرج يف مالها تاجرا إلى الش��ام، وتعطيه أفضل ما 
  كانت تعطي غيره من التاّجار مع غالم لها يقال له: ميسرة، فقبل النبي
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منها، وخرج يف مالها ذلك ومعه ميسرة حتاّى قدم إلى الشام.

وقوله )ُمتَِّجَرا(* 

أي متاج��را بماله��ا على وجه المضارب��ة، بحيث يكون من أحد الش��خصين 
المال، ومن اآلخر العمل.

والمضارب��ة هي: دفع الرجل ماله إلى آخر ليتاّج��ر فيه، على أن يكون للعامل 
جزء شائع من الربح.

وقوله )َوَعاَد فِيِه(* 

  من ه��ذه الرحل��ة الثانية بم��ال خديجة  أي ع��اد النب��ي
وأرضاها.

وقوله )َرابًِحا ُمْسَتْبِشَرا( * 

��ا حضر النبي  س��وق بصرى، فباع س��لعته الت��ي خرج هبا من  لماّ
مك��ة، بعد ذلك ق��دم النبي  وإذ بتجارهتا ق��د ربحت ضعف ما كانت 

ته له. تربح من قبل، فأعطته خديجة  ضعف ما سماّ

 هذا واهلل أعلم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َع��َل��ْي��َه��ا َع���ْق���ُدُه  فِ��ي��ِه  َوَب������ْع������َدُه إِْف������َض������اُؤُه إَِل���ْي���َه���ا15 -َف���َك���اَن 

قوله  )َفَكاَن فِيِه(* 

��نة التي خ��رج هبا للتجارة، وكان عمره  خمس��ا  أي يف نفس الساّ
وعشرين سنة.

وقوله )َعْقُدُه َعَلْيَها(  *

  عق��د يف هذا العام عل��ى أماّ المؤمني��ن خديجة  أي أناّ��ه
وأرضاه��ا وبن��ى هبا، وكانت أول ام��رأة يتزوجها، ولم يتزوج عليه��ا غيرها، حتاّى 

ماتت، وكان صداقها عشرين بكرة، ولها فضائل وخصائص كثيرة.

وق��د جاء يف الصحيحين من حديث عائش��ة  قالت: )م��ا ِغْرُت عَلى 
أَحٍد ِمن نَِس��اِء النَّبيِّ ، ما ِغْرُت عَلى َخِديَج��َة، وما َرَأْيُتَها، وَلكِْن كاَن 
��اَة ُثمَّ ُيَقطُِّعَها أْعَضاًء، ُثمَّ َيْبَعُثَها يف  النَّبيُّ  ُيْكثُِر ِذْكَرَها، وُربَّما َذَبَح الشَّ
ْنَيا اْم��َرَأٌة إلَّ َخِديَجُة، فَيقوُل:  ُه َلْم َيُكْن يف الدُّ َصَدائِ��ِق َخِديَجَة، َفُربَّم��ا ُقلُت له: َكأنَّ

َها َكاَنْت، وَكاَنْت، وكاَن لي منها وَلٌد()1(. إنَّ

أخرجه البخاري )3818(، ومسلم )2435(.  )1(



37

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

ق��ال اب��ن الج��وزي : فتزوجه��ا النب��ي  وه��و ابن خمس 
وعش��رين س��نة، وخديج��ة يومئذ بنت أربعين س��نة، وكان��ت خديجة  قد 
جت قبل النبي  برجلين،  األول: أبو هالة فولدت له، هندا، وهالة  تزواّ
جت عتيق بن عائد المخزومي، فولدت له بنت اسمها: هند. وهما ذكران، ثماّ تزواّ

وقوله )َوَبْعَدُه إِْفَضاُؤُه إَِلْيَها(* 

أي دخل هبا وبنى هبا، قال اهلل تعالى: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]سورة النساء: آية 21[.

الفضاء إلى الش��يء: الوصول إليه بالمالمس��ة، والمراد به هنا هو: ما يكون 
بين الزوجين يف الخلوة.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

�  : أّما بعد، قال الناظم

إِْب��َراِه��ي��ْم َخ��اَل  ِمنَْها  -َوُوْل����ُدُه  ُل اْل��َق��اِس��ُم َح���اَز ال��تَّ��ْك��رِي��ْم16  َف�����اأْلَوَّ

قوله  )َوُوْلُدُه(* 

الول��د: جم��ع، وهذا الجم��ع يطلق على الذك��ور، واإلناث. ق��ال اهلل تعالى: 
)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(  ]سورة النساء: آية 11[.

وقوله )ِمنَْها(* 
أي م��ن خديج��ة، والمقص��ود: أناّ جمي��ع أوالده  م��ن خديجة  

 وأرضاها.

وقوله )َخاَل إِْبَراِهيْم(* 

خال: أداة اس��تثناء، وتأيت بمعنى: عدا، ولها معان أخرى، والمقصود: أناّ كل 
. من خديجة، عدا إبراهيم لم تنجبه خديجة  أوالد النبي

ق��ال ابن كثي��ر : ال خالف أناّ جمي��ع أوالده  من خديجة 
بن��ت خويلد  س��وى إبراهيم، فمن ماري��ا بنت ش��معون القبطية المصرية 

 وأرضاها.

ُل اْلَقاِسُم(*  وقوله )َفاأْلَوَّ
ة التي   القاسم: أول أوالد النبي  وبه كان يكناّى، واخُتلف يف المداّ
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عاش��ها، فقيل: سنتين، وقيل: س��نة ونصف، وقيل: حتاّى مشى، وقيل: بلغ ركوب 
ابة، وهو أول من مات من أوالده قبل البعثة. الداّ

وقوله )َحاَز التَّْكرِيْم(* 

��ه، وملكه، وحصل  ح��از يحوز ح��وزا وحيازة، وحاز على الش��يء أي: ضماّ
  عليه، وناله، والمقصود والعلم عند اهلل: حاز التكريم بسبب أناّ النبي

كناّي به  فهو أبو القاسم - صلوات ربي وسالمه عليه -.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم 

َوَف��اطِ��َم��ْة ُرَق���يَّ���ٌة  -َوَزْي����نَ����ٌب  َخ���اتِ���َم���ْة17  َل���ُه���نَّ  ُك���ْل���ُث���وٍم  َوُأمُّ 

ذك��ر الناظ��م  يف هذا البيت، بن��ات النبي  وأش��ار إلى أناّ 
األولى هي: زينب. والثانية: رقية. والثالثة: فاطمة. والرابعة: أم كلثوم. 

وهذا الرتتيب فيه خالف بين العلماء، والمش��هور يف ترتيبهن، األولى زينب، 
ثماّ رقية ثماّ أم كلثوم، ثماّ فاطمة. 

وبن��ات النبي  أربع بنات كلاّه��ن ُولِدن بمكة قبل النبوة، وأدركن 
. اإلسالم، فأسلمن، وهاجرن مع النبي

وقوله )َوَزْينٌَب(* 

ه هالة بنت خويلد، وولدت  جها ابن خالتها العاص بن الربيع، وأماّ زين��ب تزواّ
جها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها  ، وبنتا اس��مها أمامة تزواّ له ابنا اس��مه علياّ

فاطمة.

وقوله )ُرَقيٌَّة(* 

جها عثمان بن عف��ان، فولدت له ابنه عبد اهلل، وماتت ورس��ول اهلل  رقي��ة تزواّ
 ببدر.
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وقوله )َوَفاطَِمْة(* 

جها عل��ي بن أبي طالب بعد غ��زوة أحد يف المدين��ة النبوية، وقد  فاطم��ة تزواّ
أنجب��ت لعل��ي أربعة أوالد: الحس��ن وب��ه كان يكناّى، والحس��ين وقد ُقتل ش��هيدا 
ج عل��ياّ على فاطمة يف حياهت��ا إكراما لها  بالع��راق، وأم كلث��وم، وزين��ب ولم يتزواّ
وألبيها  وقد ماتت بعد رس��ول اهلل  بس��تاّة أشهر أو سبعة 
أش��هر يف رمضان سنة إحدى عش��رة للهجرة، ودفنت يف البقيع ، وقد قيل: إناّها لم 
تضح��ك يف مدة بقائها بعد النبي  وإناّها كانت تذوب من حزهنا عليه، 

وشوقها إليه  وأرضاها.

وقوله )َوُأمُّ ُكْلُثوٍم(* 

جها النب��ي  بعثمان بعد وفاة أختها رقية، ولهذا كان  أم كلث��وم زواّ
. يقال له: ذو النورين، وتوفيت هي األخرى عنده يف حياة النبي

وقوله )َلُهنَّ َخاتَِمْة(* 

أش��ار الناظ��م  إل��ى أناّ أماّ كلثوم أصغر بن��ات النبي  على 
خالف بين أهل العلم يف ذلك.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

اهللِ َع��ْب��ُد  ال��طَّ��يِّ��ُب  -َوال��طَّ��اِه��ُر  َوِق���ي���َل ُك����لُّ اْس����ٍم لِ���َف���ْرٍد َزاِه����ي18 

قوله  )َوالطَّاِهُر الطَّيُِّب َعْبُد اهللِ(* 

 عبد اهلل هو ابن النبي  من خديجة، ويلقاّب بالطياّب الطاهر.

ق��ال اب��ن عبد الب��ر : وأكث��ر أهل الناّس��ب أناّ عب��د اهلل ابن رس��ول اهلل 
 وهو الطاّيب، وهو الطاهر، وهذا القول: اختاره ابن القيم  ألناّ 
بعض العلماء يقول: أناّ الطاّيب، والطاهر اثنان غير عبد اهلل، وهذا قول ضعيف كما 
ذكر األئمة، والسبب يف تسمية عبد اهلل بالطاّاهر والطاّيب قيل: ألناّه ولد بعد النبوة. 

وقوله )َوِقيَل ُكلُّ اْسٍم لَِفْرٍد(* 

المقص��ود: أناّ الطاّي��ب والطاّاه��ر كلاّ واح��د منهما اس��م البن من أبن��اء النبي 
  وهذا القول الثاين فيه ضعف، وقد قال به ابن إس��حاق، وابن هش��ام 

- رحمة اهلل على الجميع -.

والق��ول الصحي��ح: أناّ أوالد النبي  س��بعة ثالثة ذك��ور، وأربعة 
ا الذكور هم: القاسم، وعبد اهلل وهو الطيب الطاهر، وإبراهيم. إناث، فأماّ

 وأّم��ا الن��اث: فه��ن زين��ب، ورقي��ة، وأم كلث��وم، وفاطمة - رض��ي اهلل عن 
الجميع-.
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وقوله )َزاِهي(* 

 زاه��ي: فاع��ل من الفعل زه��ى، وتقول الع��رب: زهت األل��وان أي: صفت 
وأشرقت والزاهي هو: المشرق الجميل.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد. 

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

اْلِحَماْم َذاُقوا  َحَياتِِه  فِي  -َواْلُكلُّ  َوَب����ْع����َدُه َف���اطِ���َم���ٌة بِ��نِ��ْص��ِف َع���اْم19 

 *) قوله  )َواْلُكلُّ

. أي جميع أوالده

وقوله )فِي َحَياتِِه(* 

. أي يف حياة النبي

وقوله )َذاُقوا اْلِحَماْم(* 

 الِحم��ام بكس��ر الح��اء ه��و: الم��وت، والمقص��ود: أناّ جمي��ع أوالد النب��ي 
 أصاهبم الموت يف حياته، فمنهم من مات مبكرا قبل المبعث، ومنهم 
من مات بعد المبعث، ومنهم من مات بعد الهجرة، إالاّ فاطمة  فقد ماتت 

. بعد وفاة أبيها

وقوله )َوَبْعَدُه َفاطَِمٌة بِنِْصِف َعاْم(* 

أي أناّ فاطمة  ماتت بعد وفاة أبيها بستاّة أشهر.

وق��د جاء يف صحيح مس��لم أناّ عائش��ة  قالت لعروة بن الزبي��ر: أناّ فاطمة 
ا توفيت، دفنها زوجها علي ابن أبي  عاش��ت بعد رسول اهلل  ستاّة أشهر فلماّ
طالب ليال، ولقد أخرب النبي  أناّ فاطمة هي أول من يلحق به من أهل بيته.
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حيث جاء يف صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: )ُكنَّ َأْزَواُج 
النبيِّ  ِعنَْدُه، َلْم ُيَغاِدْر منهنَّ َواِحَدًة، فأْقَبَلْت َفاطَِمُة َتْمِش��ي، ما ُتْخطُِئ 
َب بَها، َفقاَل: َمْرَحًبا  ا َرآَها َرحَّ ِمْش��َيُتَها ِمن ِمْشَيِة َرُسوِل اهللِ  شيًئا، َفَلمَّ
ا َرَأى  َها َفَبَكْت ُبَكاًء َشِديًدا، َفَلمَّ باْبنَتي ُثمَّ َأْجَلَسَها عن َيِمينِِه، َأْو عن ِشَمالِِه، ُثمَّ َسارَّ
ِك َرُسوُل اهللِ  ِمن َبْيِن  َها الثَّانَِيَة َفَضِحَكْت، َفُقلُت َلَها: َخصَّ َجَزَعَها َسارَّ
ا َقاَم َرُسوُل اهللِ ، َسَأْلُتَها ما قاَل َلِك  َراِر، ُثمَّ َأْنِت َتْبكِيَن؟ َفَلمَّ نَِسائِِه بالسِّ
ُه،  َرُسوُل اهللِ ؟ قاَلْت: ما ُكنُْت ُأْفِشي عَلى َرُسوِل اهللِ  ِسرَّ
َي َرُس��وُل اهللِ  ُقلُت: َعَزْمُت َعَلْيِك، بما لي َعَلْيِك ِمَن  ا ُتُوفِّ قاَلْت: َفَلمَّ
ا  ا اآلَن، َفنََعْم، َأمَّ ْثتِنِي ما قاَل َلِك َرُسوُل اهللِ ، َفقاَلْت: َأمَّ ، َلما َحدَّ الَحقِّ
ِة األُوَلى، فأْخَبَرنِي أنَّ ِجْبرِيَل كاَن ُيَعاِرُضُه الُقْرآَن يف ُكلِّ َس��نٍَة  نِي يف الَمرَّ ِحيَن َس��ارَّ
َتْيِن، وإنِّي ل ُأَرى األَجَل إلَّ َقِد اْقَتَرَب، َفاتَِّقي  ه َعاَرَضُه اآلَن َمرَّ َتْيِن، وإنَّ ًة، َأْو َمرَّ َم��رَّ
ا َرَأى  َلُف َأَنا َلِك قاَلْت: َفَبَكْيُت ُبَكائِي الذي َرَأْيِت، َفَلمَّ ه نِْعَم السَّ اهللَ َواْصبِرِي، فإنَّ
نِي الثَّانَِيَة َفقاَل: يا َفاطَِمُة َأما َتْرِضْيَن َأْن َتُكونِي َسيَِّدَة نَِساِء الُمْؤِمنِيَن، َأْو  َجَزِعي َسارَّ

ِة قاَلْت: َفَضِحْكُت َضِحكِي الذي َرَأْيِت()1(. َسيَِّدَة نَِساِء هِذه األُمَّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه البخاري )3623( مختصرًا، ومسلم )2450(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم 

َدَث����ْر20 -َوَبْع��َد َخْم��ٍس َوَثاَلثِي��َن َحَضْر َأْن  ��ا  َل��مَّ اهللِ  َب���ْي���ِت  ُب���نْ���َي���اَن 

يف ه��ذا البي��ت ذكر الناظ��م  اجتماع قري��ش لتجديد بناء الكعب��ة، لَِما 
ع جدراهنا، وقيل: غي��ر ذلك، وكانت ال تزال كم��ا بناها إبراهيم  أصاهب��ا م��ن تصداّ

.

وقوله )َوَبْعَد َخْمٍس َوَثاَلثِيَن َحَضْر(* 

ا بلغ عمر النبي  خمس��ا وثالثين س��نة حضر مع قريش يف   أي لماّ
تجديد بناء الكعبة.

ا بلغ رس��ول اهلل  من العمر خمسا  قال ابن الجوزي : فلماّ
عت بسبب السيل،  وثالثين س��نة، هدمت قريش الكعبة وبنتها ألناّها كانت قد تصداّ

وكان رسول اهلل  ينقل معهم الحجارة. 

وقوله )ُبنَْياَن َبْيِت اهللِ(* 

��ير أناّه تم تقس��يم العمل يف بناء الكعبة  بيت اهلل: الكعبة. وقد جاء يف كتب الساّ
بين القبائل، وتولاّت كل واحدة منها ناحية من نواحي الكعبة.

ا َأْن َدَثْر(*  وقوله )َلمَّ

دثر: فعل. والمصدر: دثور.
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ع  ودثر البناء أي: اهندم، وتالش��ى، والمقصود: أناّ بناء البيت قد اختل وتصداّ
ع جدرانه، فاحتاج إلى أن يعاد بناؤه من  بس��بب س��يل عارم، أوهن أساس��ه، وصداّ
جدي��د، وكان  حضر ذلك وش��هده، بل ثب��ت أناّه  كان 

شارك يف نقل الحجارة، كما جاء ذلك يف الصحيحين.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس��الم على أش��رف األنبياء والمرسلين 
وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

ُم��وُه َوَرُض��وا بَِم��ا َحَكْم فِ��ي َوْض��ِع َذاَك اْلَحَج��رِ اأْلَْس��َوِد ُثْم21 -َوَحكَّ

ُموُه(*  قوله  )َوَحكَّ

التحكيم هو: عملية حلاّ النزاع المتاّفق عليها بين األطراف.

وقوله )َوَرُضوا بَِما َحَكْم(* 

ا بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر األسود، اختصموا   المقصود: أناّه لماّ
فيم��ن يضعه، وَحِرِصْت كل قبيلة على ذل��ك، حتاّى تحاربوا، ومكثوا أربع ليال ثماّ 
إناّهم اجتمعوا يف المسجد وتناصفوا، ثماّ أشار عليهم أبو أمية بن المغيرة المخزومي 
المع��روف )ب��زاد الراكب( وكان أس��ناّ قريش ق��ال: اجعلوا بينكم فيم��ا تختلفون 
أول م��ن يدخل من باب المس��جد ففعلوا، فكان أول من دخل عليهم رس��ول اهلل 
ا رأوه قالوا: هذا األمين رضينا به، فأمر النبي  بثوب   فلماّ
فؤيت به فوضع الحجر فيه بيده، ثماّ أمر س��يد كل قبيلة بأن يأخذ بطرف من الثوب، 
ث��ماّ قال ارفع��وه جميعا ففعلوا حتاّى إذا قرب من موضعه، وضعه بيده الش��ريفة ثماّ 

بنى عليه.

وقوله )فِي َوْضِع َذاَك اْلَحَجرِ اأْلَْسَوِد ُثْم(* 

قريش يعرفون حرمة الحجر األس��ود، ومكانت��ه، وفضله، وكل قبيلة تريد أن 
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موه  تحظى هبذا الش��رف العظيم، ولهذا اختصموا، واختلفوا اختالفا شديدا، فحكاّ
ورض��وا بحكمه  فازداد بذلك ق��درا فوق قدره، ومكانة فوق مكانته، 
والحجر األس��ود أش��رف حجر عل��ى وجه األرض، وهو أش��رف أج��زاء البيت، 
ولذلك شرع تقبيله واستالمه، قال  )الحجُر األسوُد من الجنَِّة ، وكان 

رِك()1(. َدْته خطايا أهِل الشِّ أشدَّ بياًضا من الّثلِج ، حتى سوَّ

بِن  وقال  )نزَل الحجُر األس��َوُد مَن الجنَِّة َوهَو أش��دُّ بياًضا مَن اللَّ
َدتُه خطايا َبني آدَم()2(. فَسوَّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه الرتمذي )877 (، والنسائي )2935 (، وأحمد )2796 (، وابن خزيمة )2733 (.  )1(
أخرجه الرتمذي )877( واللفظ له، وأحمد )2795(.  )2(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم

فِ��ي َي����ْوِم اْلِْث���نَ���ْي���ِن َي��ِق��ي��نً��ا َف��اْن��ُق��ال22 -َوَب��ْع��َد َع���اِم َأْرَب��ِع��ي��َن ُأْرِس���ال

قوله  )َوَبْعَد َعاِم َأْرَبِعيَن ُأْرِساَل( * 

ا بلغ عمر النبي  أربعين س��نة، أرسله اهلل  مبشرا،  أي لماّ
ونذيرا، ورحمة للعالمين، وكافة للناس أجمعين.

عن أنس بن مالك  قال: )كاَن َرس��وُل اهللِ  ليَس بالطَِّويِل 
الَبائِِن، وَل بالَقِصيرِ، وليَس باألْبَيِض األْمَهِق، وليَس باآلَدِم، وليَس بالَجْعِد الَقَطِط، 
َة َعْشَر ِس��نِيَن، وبِاْلَمِدينَِة  ��ْبِط، َبَعَثُه اهللُ عَلى َرْأِس أْرَبِعيَن َس��نًَة، فأَقاَم بَمكَّ وَل بالسَّ
اُه اهللُ عَلى َرْأِس ِستِّيَن َسنًَة، وليَس يف َرْأِسِه ولِْحَيتِِه ِعْشُروَن َشَعَرًة  َعْشَر ِسنِيَن، وَتَوفَّ

َبْيَضاَء()1(.

وج��اء عن ابن عباس  قال: )ُبِعَث َرس��وُل اهللِ  ألْرَبِعيَن 
َة َثالَث َعْشَرَة َسنًَة ُيوَحى إَلْيِه، ُثمَّ ُأِمَر بالِهْجَرِة َفهاَجَر َعْشَر ِسنِيَن،  َسنًَة، َفَمُكَث بَمكَّ

وماَت وهو ابُن َثالٍث وِستِّيَن()2(.

وِس��ّن األربعين هو: س��ن الكمال، يكتمل فيه الجس��م، والعقل، وينضج فيه 
فكر اإلنسان، ولذلك لم يبعث نبياّ قبل األربعين.

صحيح البخاري )5900(.  )1(

صحيح البخاري )3902(.  )2(
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وق��ال ابن القي��م  يف زاد المعاد: بعثه اهلل على رأس أربعين وهي س��ن 
الكمال، قيل: ولها ُتبعث الرسل. أه�.

وقوله )فِي َيْوِم اْلِْثنَْيِن( * 

أي ُبعث النبي  يوم االثنين.

وق��د ثب��ت يف صحي��ح مس��لم أناّ النبي  )َوُس��ئَِل عن َص��ْوِم َيوِم 
الْثنَْيِن، قاَل: َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت، َأْو ُأْنِزَل َعَليَّ فِيِه()1(.

وقوله )َيِقينًا َفاْنُقاَل( * 

أي ك��ون النبي  ُبع��ث يوم االثنين، فهذا ثاب��ت بالقول الصحيح 
وال خالف فيه، كما تواترت به األخبار والنصوص.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح مسلم )1162(.  )1(
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس��الم على أش��رف األنبياء والمرسلين 
وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

�  : أّما بعد، قال الناظم

ِل اأْلَوَّ َربِ��ي��ِع  َأْو  َرَم��َض��اَن  -فِ��ي  ِل23  اْل���ُم���نَ���زَّ ُل  َأوَّ اْق������َرْأ  َوُس�������وَرُة 

ِل(*  قوله  )فِي َرَمَضاَن َأْو َربِيِع اأْلَوَّ

أش��ار الناظ��م  إل��ى وج��ود الخالف يف الش��هر ال��ذي بعث في��ه النبي 
 م��ع اتاّفاقهم على أناّ مبعثه، كان ي��وم االثنين، ولكن وقع خالفهم يف 
الشهر الذي بعث فيه، فمنهم من قال: أناّه بعث يف شهر رمضان، وهذا ما ذهب إليه 

ابن إسحاق، وابن حجر، واستدلوا بقول اهلل تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ(  ]سورة البقرة: آية 185[.

ومنهم من قال: أناّه بعث يف ش��هر ربيع األول، وإليه ذهب ابن عبد الرب حيث 
قال: ُبعث يوم االثنين، لثمان خلون من ربيع األول، س��نة إحدى وأربعين من عام 
الفي��ل، وتابع��ه على هذا القول جماع��ة، وذكر ابن القيم، يف زاد المعاد )أناّ ش��هر 

ربيع األول هو قول األكثرين(. أه�.

ِل( *  ُل اْلُمنَزَّ وقوله )َوُسوَرُة اْقَرْأ َأوَّ

أي أناّ أول ما نزل من سور القرآن على النبي  سورة العلق.

ُل ما ُبِدَئ به  وقد ثبت يف الصحيح من حديث عائش��ة  أناّها قالت: )َأوَّ
اِدَقُة يف النَّْوِم؛ َفكاَن ل َيَرى ُرْؤَيا إلَّ  ْؤَيا الصَّ َرس��وُل اهللِ  ِمَن الَوْحِي الرُّ
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َيالَِي َذَواِت  ْبِح، َفكاَن َيْأتي ِحَراًء َفَيَتَحنَُّث فِيِه -وهو التََّعبُُّد اللَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَل��ِق الصُّ
ُدُه لِِمْثِلَها، حتَّى َفِجَئُه الَحقُّ وهو  ُد لذلَك، ُثمَّ َيْرِجُع إلى َخِديَجَة َفُتَزوِّ الَع��َدِد- وَيَتَزوَّ
يف َغ��اِر ِحَراٍء، َفَجاَءُه الَمَلُك فِيِه، َفقاَل: اْق��َرْأ، َفقاَل له النَّبيُّ : َفُقلُت: 
ما أَنا بَقاِرٍئ، فأَخَذنِي َفَغطَّنِي حتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهُد، ُثمَّ أْرَسَلنِي َفقاَل: اْقَرْأ، َفُقلُت: 
ما أَنا بَقاِرٍئ، فأَخَذنِي َفَغطَّنِي الثَّانَِيَة حتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهُد، ُثمَّ أْرَس��َلنِي َفقاَل: اْقَرْأ، 
َفُقلُت: ما أَنا بَقاِرٍئ، فأَخَذنِي َفَغطَّنِي الثَّالَِثَة حتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهُد، ُثمَّ أْرَسَلنِي َفقاَل: 
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ( حتَّ��ى َبَل��َغ )ک ک ک ک گ گ( ]العل��ق: 1 - 5[. 

ُلوُه  ُلونِي، َفَزمَّ ُلونِي َزمِّ َفَرَجَع بَها َتْرُجُف َبَواِدُرُه، حتَّى َدَخَل عَلى َخِديَجَة، َفقاَل: َزمِّ
ْوُع، َفقاَل: يا َخِديَجُة، ما لي؟ وَأْخَبَرَها الَخَبَر، وقاَل: قْد َخِشيُت  حتَّى َذَهَب عنْه الرَّ
ِحَم،  ، أْبِش��ْر، َفَواهللِ ل ُيْخِزيَك اهللُ أَبًدا؛ إنََّك َلَتِصُل الرَّ عَلى َنْفِس��ي، َفقاَلْت له: َكالَّ
، ُثمَّ  ْي��َف، وُتِعيُن عَلى َنَوائِِب الَحقِّ ، وَتْقرِي الضَّ وَتْص��ُدُق الَحِديَث، وَتْحِمُل الَكلَّ
 ، ى بِن ُقَصيٍّ اْنَطَلَق��ْت ب��ه َخِديَجُة حتَّى أَتْت به وَرَقَة بَن َنْوَفِل بِن أَس��ِد بِن عبِد الُعزَّ
َر يف الَجاِهِليَِّة، وكاَن َيْكُتُب الكَِتاَب  وهو ابُن َعمِّ َخِديَجَة؛ أُخو أبِيَها، وكاَن اْمَرًأ َتنَصَّ
، َفَيْكُتُب بالَعَربِيَِّة ِمَن الْنِجيِل ما َش��اَء اهللُ أْن َيْكُتَب، وكاَن َش��ْيًخا َكبِيًرا قْد  الَعَربِيَّ
، اْسَمْع ِمَن اْبِن أِخيَك، َفقاَل وَرَقُة: اْبَن أِخي،  َعِمَي، َفقاَلْت له َخِديَجُة: أِي اْبَن َعمِّ
َماَذا َتَرى؟ فأْخَبَرُه النَّبيُّ  ما َرَأى، َفقاَل وَرَقُة: هذا النَّاُموُس الذي ُأْنِزَل 
عَلى ُموَسى، يا َلْيَتنِي فِيَها َجَذًعا، أُكوُن َحيًّا ِحيَن ُيْخرُِجَك َقْوُمَك، َفقاَل َرسوُل اهللِ 
: أَوُمْخرِِج��يَّ ُهْم؟ َفقاَل وَرَقُة: َنَعْم؛ َلْم َيْأِت َرُجٌل َقطُّ بِمْثِل ما ِجْئَت 
َي.  ًرا،ُثمَّ َلْم َينَْشْب وَرَقُة أْن ُتُوفِّ به إلَّ ُعوِدَي، وإْن ُيْدِرْكنِي َيْوُمَك أْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّ
وَفَت��َر الَوْحُي َفْتَرًة حتَّى َحِزَن النَّب��يُّ  -فِيما َبَلَغنَا- ُحْزًنا َغَدا منه ِمَراًرا 
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َك��ْي َيَتَردَّى ِمن ُرُؤوِس َش��َواِهِق الِجَباِل، َفُكلَّم��ا أْوَفى بِذْرَوِة َجَب��ٍل لَِكْي ُيْلِقَي منه 
ا، َفَيْسُكُن لِذلَك َجْأُشُه،  ُد، إنََّك َرسوُل اهللِ َحقًّ ى له ِجْبرِيُل، َفقاَل: يا ُمَحمَّ َنْفَسُه، َتَبدَّ
وَتِقرُّ َنْفُس��ُه، َفَيْرِجُع، َفإَِذا َطاَلْت عليه َفْتَرُة الَوْحِي َغَدا لِِمْثِل ذلَك، َفإَِذا أْوَفى بِذْرَوِة 

ى له ِجْبرِيُل َفقاَل له ِمْثَل ذلَك()1(. َجَبٍل َتَبدَّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )6982(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

َمْه َعلَّ ��اَلَة  َوال��صَّ اْل��ُوُض��وَء  -ُث��مَّ  ُمْحَكَمْة24  َرْك��َع��َت��اِن  َوْه���َي  ِج��ْب��رِي��ُل 

 *) قوله  )ُثمَّ

ُثّم: حرف عطف، يدلاّ على الرتتيب مع الرتاخي يف الزمن.

َمْه(*  اَلَة َعلَّ وقوله )اْلُوُضوَء َوالصَّ

الوضوء لغًة: مأخوذ من الوضاءة، وهي: الحسن والنظافة.

واصطالح��ا ه��و: التعباّد هلل، بغس��ل ومس��ح ألعضاء مخصوص��ة على صفة 
مخصوصة. 

والصالة لغة: الدعاء.

ويف الصطالح: أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

��م النب��ي  كيفي��ة الوض��وء، وكيفية  والمقص��ود: أناّ جربي��ل علاّ
الص��الة، ق��ال اب��ن إس��حاق: ث��ماّ إناّ جربيل أت��ى رس��ول اهلل  حين، 
ف��رض اهلل عليه الصالة، فض��رب بعقبه يف ناحية ال��وادي، فانفجرت منه عين ماء 
فتوض��أ جربي��ل والنبي  ينظر إلي��ه، ثماّ قام فصلى ركعتي��ن، ثماّ رجع 
النبي  إلى خديجة فعلاّمها الوضوء كما علاّمه جربيل وصلاّى هبا، كما 

صلاّى مع جربيل. أه�.
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وقوله )ِجْبرِيُل(* 

جبري��ل هو: س��يد المالئكة، وأكرمه��م، وأعظمهم رتبة عن��د اهلل، وهو ملك 
ه اهلل بالوحي. عظيم اختصاّ

 وقوله )َوْهَي َرْكَعَتاِن ُمْحَكَمْة(* 

أي أناّ الصالة كانت ركعتين يف الصباح، وركعتين يف المساء، إلى أن فرضت 
الصلوات الخمس، يف ليلة اإلسراء والمعراج، قال قتادة: كان بدء الصالة ركعتين 

بالغداة ، وركعتين بالعشي. أه�.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى، آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

َكاِمَلْة َيْوًما  ِعْشُروَن  َمَضْت  -ُثمَّ  َف���َرَم���ِت اْل���ِج���نَّ ُن���ُج���وٌم َه��ائِ��َل��ْة25 

قوله  )ُثمَّ َمَضْت ِعْشُروَن َيْوًما َكاِمَلْة(* 
أي بعد بعثة النبي  بعشرين يوًما.

وقوله )َفَرَمِت اْلِجنَّ ُنُجوٌم َهائَِلْة(* 
أي بعد بعثة النبي  بعشرين يوًما، ُرميت الجناّ بالناّجوم، ذكر ابن 
الجوزي  أناّ قريًشا، رأت الرمي بالنجوم، بعد المبعث بعشرين يوًما. أه�. 

وق��د ذك��ر ابن حجر يف فتح الب��اري قول ابن عباس  حي��ث قال: كانت 
الجناّ تصعد إلى الس��ماء، يستمعون الوحي، فإذا س��معوا الكلمة زادوا فيها أضعافا 
ا م��ا زادوا، فيكون باطالً، فبينما هم كذل��ك، إذ ُبعث النبي  فالكلم��ة تك��ون حًقا، وأماّ
 فُدحرت الشياطين من السماء، وُرموا بالكواكب، فجعل ال يصعد أحد 

منهم إالاّ احرتق، وفزع أهل األرض، لَِما رأوا من الكواكب، ولم تكن قبل ذلك.

 ، ي : لم تكن الس��ماء ُتحرس، إالاّ أن يكون يف األرض نبياّ  قال الس��داّ
أو دين هلل ظاهر، وكانت الش��ياطين قب��ل محمد  قد اتاّخذت المقاعد 

يف السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث يف السماء من أمر، قال اهلل : )ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  ]سورة الجن: آية 9[.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

ْس������اَلِم26 -ُث���مَّ َدَع���ا فِ��ي َأْرَب����ِع اأْلَْع����َواِم بِ����اأْلَْم����رِ َج���ْه���َرًة إَِل����ى اْلِ

قوله  )ُثمَّ َدَعا(* 

أي ُثماّ بدأ النبي  يدعو إلى دين اهلل، فكانت دعوته سرا واستمرت 
ث��الث س��نين، فكانوا ال يدعون إالاّ م��ن يثقون فيه، وانضم يف ه��ذه المرحلة قرابة 
الس��تين، م��ا بين رجل وامرأة، وكان النب��ي  يجتمع هبم يف دار األرقم 
ب��ن أبي األرقم من أجل تربيتهم وتعليمهم، واألرقم صحابي جليل من الس��ابقين 
األولين، كان سابع سبعة أسلموا، وقيل: الثاين عشر، وكان من المهاجرين األولين 
وكانت داره أش��هر دار يف اإلس��الم، وقد أسلم يف هذه الدار، كبار الصحابة، وكان 

ُعْمر األرقم صاحب هذه الدار )ستاّة عشر سنة(.

وقوله )فِي َأْرَبِع اأْلَْعَواِم(* 

��نة الرابع��ة نزل قول اهلل تعال��ى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   أي يف الساّ
ٿ(  ]سورة الحجر: آية 94[. فصدع بالتوحيد، وأعلن الدعوة إلى اهلل، وأظهر دعوة 

الحق، وجهر هبا.

ْساَلِم( *  وقوله )بِاأْلَْمرِ َجْهَرًة إَِلى اْلِ

ا أعل��ن  بالدعوة  المقص��ود: الجه��ر بالدعوة إلى اإلس��الم، فلماّ
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وجاه��ر قوم��ه بالع��داوة، واش��تد األذى علي��ه، وعل��ى المس��لمين، َأِذَن اهلل له��م 
بالهجرتين. 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم 

ْحِب ُكلٌّ َق��ْد َهَجْر27 -َوْأَرَب��ٌع ِم��َن النَِّس��ا َواْثنَ��ا َعَش��ْر َج��اِل الصَّ ِم��َن الرِّ

َوفِ��ي��ِه َع����اُدوا ُث���مَّ َع����اُدوا َل َم���اَلْم28 -إَِلى باَِلِد اْلُحْبِش فِي َخاِمِس َعاْم

 ذك��ر الناظ��م  يف هذين البيتين الهج��رة إلى الحبش��ة الهجرة األولى، 
والهجرة الثانية، وكان س��بب الهجرة إلى الحبش��ة، كما قال ابن إسحاق: أناّ النبي 
��ا رأى أصحابه وم��ا يلحقهم من أذى قريش، وه��و يف منعة منهم   لماّ
ه له، أمرهم بأن يهاجروا إلى بالد الحبشة، قائال لهم: إناّ هبا ملكًا  بسبب حماية عماّ
ال ُيظل��م عنده الن��اس ببالده، فاذهبوا عن��ده، يأتيكم اهلل  بف��رج منه، فهاجر 

رجال من أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة.

ْحِب( *  َجاِل الصَّ وقوله )َوْأَرَبٌع ِمَن النَِّسا َواْثنَا َعَشْر ِمَن الرِّ

أي هذا ع��دد المهاجرين من الصحابة، يف الهجرة األولى، أربع من النس��اء، 
واثنا عشر رجال.

قال ابن القيم  كما جاء يف زاد المعاد: كان أهل هذه الهجرة األولى اثنا 
عشر رجال ، وأربع نسوة، عثمان وامرأته، وأبو حذيفة وامرأته سهيلة بنت سهيل، 
وأبو س��لمة وامرأته أم س��لمة هند بنت أبي أمية، والزبير ب��ن العوام، ومصعب بن 
عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى 
بن��ت أبي حثمة، وأبو س��ربة بن أبي رهم، وحاطب بن عمرو، وس��هيل بن وهب، 
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وعبد اهلل بن مسعود.

وقوله )ُكلٌّ َقْد َهَجْر( * 

أي جميعهم هاجروا.

وقوله )إَِلى باَِلِد اْلُحْبِش( * 

أي هاجروا إلى بالد الحبشة.

وقوله )فِي َخاِمِس َعاْم( * 

نة الخامسة من البعثة. أي هاجروا إلى الحبشة، يف الساّ

قال ابن القيم : وخرجوا متس��لاّلين سرا، فوفاّق اهلل لهم ساعة وصولهم 
إلى الس��احل، سفينتين للتاّجار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم 

نة الخامسة من المبعث. أه�. يف رجب يف الساّ

وقوله )َوفِيِه َعاُدوا(* 

أي عادوا يف نفس العام الخامس من البعثة، عادوا من الحبشة إلى مكة، وكان 
ا سجد يف  س��بب عودهتم هو: أناّ النبي  قرأ س��ورة النجم يف مكة، فلماّ
 ، موضع الس��جدة يف آخرها، س��جد معه المسلمون، والمش��ركون، بل حتاّى الجناّ
فسمع مهاجروا الحبشة هبذا الخرب، ولكن بصورة أخرى، وهو أناّ مشركي قريش، 
قد أسلموا فرجعوا من الحبشة، حتاّى إذا كانوا على مقربة من مكة، علموا أناّ الخرب 
ليس كما وصلهم، فلم يس��تطع أحٌد منهم الدخول إالاّ بجوار أحد، أو مس��تخفيا، 

ومنهم من عاد إلى الحبشة.
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وقوله )ُثمَّ َعاُدوا َل َماَلْم( * 

أي ع��ادوا من مكة إلى الحبش��ة، وه��ذه هي الهجرة الثاني��ة، وكانت يف نفس 
ا اشتد البالء على  ��نة الخامسة من البعثة، كما ذكر الواقدي، وسببها هو: أناّه لماّ الساّ
من قدموا من الحبش��ة وغيرهم، وأوذوا من قبل عشائرهم، وخاصة عندما بلغهم 
ة  من إحس��ان النجاش��ي إليهم، فأذن لهم رس��ول اهلل  بأن يهاجروا مراّ

أخرى إلى الحبشة.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم 

َوَم���َع���ُه���ْم َج���َم���اَع���ٌة َح��تَّ��ى َك��ُم��ْل29 -َث��اَلَث��ٌة ُه��ْم َوَث��َم��اُن��وَن َرُج��ْل

��اِدِس َح��ْم��َزُة اأْلََس��ْد30 -َوُه���نَّ َع��ْش��ٌر َوَث��َم��اٍن ُث��مَّ َق��ْد َأْس��َل��َم فِ��ي ال��سَّ

قوله  )َثاَلَثٌة ُهْم َوَثَماُنوَن َرُجْل(* 

أي كان ع��دد الرج��ال الذي��ن هاجروا إل��ى الحبش��ة يف الهج��رة الثانية ثالثة 
وثمانون رجال.

وقوله )َوَمَعُهْم َجَماَعٌة َحتَّى َكُمْل( * 

أي مع هؤالء الرجال الذين هاجروا من مكة إلى الحبش��ة جماعة، وقيل: أناّ 
هذه الجماعة هي: قبيلة من األشعريين الذين خرجوا من اليمن.

وقوله )َوُهنَّ َعْشٌر َوَثَماٍن(* 

المقصود: أناّ عدد النساء يف هذه الهجرة الثانية، كان ثماين عشرة امرأة .

اِدِس(*  وقوله )ُثمَّ َقْد َأْسَلَم فِي السَّ

��ا كان العام الس��ادس م��ن البعثة، أس��لم حمزة بن عب��د المطلب، قال  أي لماّ
الحاكم يف المستدرك: أسلم حمزة يف السنة السادسة من النبوة .أه�.
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وقوله )َحْمَزُة اأْلََسْد( * 

حم��زة هو: ع��ماّ النبي  وأخوه م��ن الرضاعة، فإناّهما اش��رتكا يف 
  إرضاع ثويب��ة موالة أبي طالب بلبن ابنها مس��روح، فأرضعت النبي
��ه حمزة حينئذ، وقيل: كان س��بب إس��الم حمزة أناّ أبا جهل ش��تم  وأرضع��ت عماّ
��ا رج��ع حمزة م��ن الصيد، وكان ال ُيقب��ل على أهله  النب��ي  وآذاه فلماّ
حتاّ��ى يطوف بالكعب��ة، فمر على موالة لعب��د اهلل بن جدعان فأخربت��ه ما صنع أبو 
ا  جه��ل بالنبي  فغضب حمزة من ذلك، وكان أع��زاّ فتى يف قريش فلماّ
ه هبا، وقال له: أتشتمه  دخل المسجد نظر إليه جالسا يف القوم، فضربه بقوسه فشجاّ
ه��ا علياّ إن اس��تطعت، فتماّ حم��زة على إس��المه، وبايع النبي  وأن��ا عل��ى دينه، رداّ

 على ذلك.

وقوله )اأْلََسْد(* 

اه سيد  به به رس��ول اهلل  وهو أس��د اهلل، وأيضا سماّ  هذا اللقب لقاّ
الشهداء.

وج��اء عن س��عد بن أبي وقاص  أناّه ق��ال: )كان حمزة يقاتل يوم أحد 
بين يدي رس��ول اهلل  بس��يفين ويقول أنا أس��د اهلل، وكان يس��ياّر فرسه 

بركبتيه ويف يمينه سيف ويف يساره سيف يقاتل هبما( أه�.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ا بعد.  أماّ

نة  فقد ذكر الناظم  يف البيت السابق إسالم حمزة  وكان يف الساّ
نة، بل ذكر بعض  السادسة من البعثة، ولم يذكر إسالم عمر الذي كان يف نفس الساّ
ير، أناّ إسالم عمر كان بعد إسالم حمزة بأيام قالئل، فكان إسالمهما فتًحا  أهل الساّ
عظيًما ونصًرا مؤزًرا وقد أعزاّ اهلل هبما اإلس��الم والمس��لمين، وقد ذكر ابن س��عد 
يف الطبق��ات الكربى، عن إس��الم عمر بن الخطاب  قوله: وأس��لم يف ذي 

نة السادسة من النبوة، وهو ابن ست وعشرين سنة. أه�.  الحجة يف الساّ

وكان س��بب إس��المه، دعوة النبي  فقد روى ابن عمر أناّ رسول 
اهلل  قال: )اللهمَّ أِعزَّ الس��الَم بأحبِّ هذين الرُجلين إليك بأبي جهٍل 
ا أس��لم عمر،  أو بعمَر بِن الخطاِب فكان أحبُّهما إلى اهللِ عمَر بَن الخطاِب()1( فلماّ
نزل جربيل فقال: يا محمد لقد استبش��ر أهل الس��ماء بإس��الم عمر، ألناّ إس��المه 
كان نصرا للمستضعفين، فقد قال ابن مسعود : إن كان إسالم عمر لفتحا، 
ا أس��لم  وإمارت��ه لرحمة واهلل ما اس��تطعنا أن نصلي بالبيت، حتاّى أس��لم عمر، فلماّ

عمر، قاتلهم حتى دعونا فصلينا. أه�.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه الرتمذي )3681(، وأحمد )5696( واللفظ له.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َك��َف��اَل��تِ��ْه31 -َوَبْع��َد تِْس��ٍع ِمْن ِس��نِي ِرَس��اَلتِْه ُذو  َط���الِ���َب  َأُب����و  َم����اَت 

قوله )َوَبْعَد تِْسٍع ِمْن ِسنِي ِرَساَلتِْه(* 
. أي بعد تسع سنين من بعثة النبي 

وقوله )َماَت َأُبو َطالَِب(* 
ة، والذي عليه الجمهور  ��نة التاس��عة من النبواّ ه أبو طالب يف الساّ  أي توفاّي عماّ

ة. نة العاشرة من النبواّ أناّه تويف يف الساّ

ا َحَض��َرْت أَبا َطالٍِب الَوَفاُة،  جاء يف الحديث عن المس��يب بن حزن قال: )َلمَّ
َجاَءُه َرسوُل اهللِ  َفَوَجَد ِعنَْدُه أَبا َجْهٍل، وَعْبَد اهللِ بَن أبِي ُأَميََّة بِن الُمِغيَرِة، 
َفق��اَل: أْي َع��مِّ ُقْل: ل إَلَه إلَّ اهللُ َكِلَمًة ُأَحاجُّ لَك بَه��ا ِعنَْد اهللِ َفقاَل أبو َجْهٍل، وَعْبُد 
  ِِة عبِد الُمطَِّلِب؟ َفَلْم َيَزْل َرس��وُل اهلل اهللِ ب��ُن أبِ��ي ُأَميََّة: أَتْرَغُب عن ِملَّ
ِة  َمُهْم: عَلى ِملَّ َيْعرُِضَها عليه، وُيِعيَدانِِه بتِْلَك الَمقاَلِة، حتَّى قاَل أبو َطالٍِب آِخَر ما َكلَّ
عبِد الُمطَِّلِب، وَأَبى أْن َيُقوَل: ل إَلَه إلَّ اهللُ، قاَل: قاَل َرسوُل اهللِ : واهللِ 
أَلَْس��َتْغِفَرنَّ لَك ما َلْم ُأْنَه َعنَْك فأْنَزَل اهللُ: }ما كاَن للنبيِّ والذيَن آَمنُوا أْن َيْس��َتْغِفُروا 

لِْلُمْشرِكِيَن{ وَأْنَزَل اهللُ يف أبِي َطالٍِب، َفقاَل لَِرسوِل اهللِ : )ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(  ]سورة القصص: آية 56[()1(.

أخرجه البخاري )4772(، ومسلم )24(.  )1(
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وأن��زل اهلل تعال��ى يف أبي طالب، فق��ال لرس��ول اهلل  قوله تعالى 
]س��ورة  ڱ(   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک 

القصص: آية 56[.

 وعن أبي س��عيد الخدري  أناّه س��مع رس��ول اهلل  وذكر 
ُه َتنَْفُعُه َش��َفاَعتي َي��وَم الِقَياَمِة، فُيْجَعُل يف َضْحَضاٍح ِمَن  عنده أبو طالب فقال: )َلَعلَّ

النَّاِر َيْبُلُغ َكْعَبْيِه، َيْغِلي منه ُأمُّ ِدَماِغِه()1(.

وقوله )ُذو َكَفاَلتِْه( * 
ه عب��د المطلب  أي ال��ذي ق��ام عل��ى كفالة النب��ي  بعد موت جداّ

وكان ناصًرا له، ومؤازًرا.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد. 

***

صحيح البخاري )6564(.  )1(



68

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��َي��ْت ُت��ُوفِّ َخ��ِدي��َج��ٌة  -َوَب���ْع���َدُه  ������اٍم َث���اَلَث���ٍة َم��َض��ْت32  ِم����ْن َب���ْع���ِد َأيَّ

قوله  )َوَبْعَدُه(* 
الضمير يعود على أبي طالب، والمقصود: أي بعد وفاة أبي طالب.

َيْت(*  قوله )َخِديَجٌة ُتُوفِّ
نة العاشرة من الناّبوة، وعمرها خمس وستون   توفاّيت خديجة  يف الساّ
ي هذا العام  س��نة، وت��ماّ دفنها بالحجون، ن��زل النبي  يف قربها، وس��ماّ
  ال��ذي تويف فيه أبو طالب، وزوجه خديجة )بع��ام الحزن( ألناّ النبي
ان من أزره وكان  ار، وعظم عليه المصاب، فإناّهما كانا يش��داّ اش��تد عليه أذى الكفاّ
أب��و طالب يحميه عند ب��روزه إلى الناس، وكانت خديجة تس��لاّيه عند رجوعه إلى 

. ،البيت

وهن��ا فائدة ذكرها الش��يخ صالح بن عبد اهلل العصيم��ي - حفظه اهلل تعالى - 
يف ش��رحه عل��ى األرجوزة قال: وق��ع يف كالم بعض اإلخباريين تس��مية هذا العام 
)عام الحزن( وهو ش��يٌء ال يعرف عند محققي الس��يرة، وال يناس��ب مقام الحزن 
يف الش��ريعة، فإناّ مقام الحزن من المقامات المكروهة المغلوبة، ال من المقامات 
الممدوحة المطلوبة، وال ُيمدح العبد بحزنه، وألبي عبد اهلل ابن القيم كالم حسن 
يف بي��ان هذا، ذكره يف مدارج الس��الكين تعقيًبا على عداّ صاحب منازل الس��ائرين، 
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ذ منه اجتنابا له، وال  منزلة الُحزن من منازل الس��ير إلى اهلل  فالعبد يتعواّ
يبتغيه طلبا له. أه�.

وقوله )ِمْن َبْعِد َأيَّاٍم َثاَلَثٍة َمَضْت( * 
��ير، أناّ خديجة  وأب��ا طالب، ماتا يف عام  ل��م يختلف أهل العلم والساّ
ة التي بين وفاتيهما، والمش��هور أناّ  واح��د، ولكن اختلفوا يف األس��بق، ويف الم��داّ

خديجة توفيت بعد أبي طالب بثالثة أيام.
ق��ال ابن كثير، قال البيهق��ي: بلغني أناّ خديجة توفاّيت بع��د موت أبي طالب 

بثالثة أيام، وقال ابن عبد الرب: وتوفاّيت خديجة بعده بثالثة أيام.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َأْسَلَما َوُرْب��ٍع  َخْمِسيَن  -َوَبْعَد  ِج���نُّ َن��ِص��ي��بِ��ي��َن َوَع�����اُدوا َف��اْع��َل��َم��ا33 

أش��ار الناظم  يف هذا البيت إلى حادثة س��ماع الجناّ للقرآن، وهم الناّفر 
من الجناّ الوارد ذكرهم بسورة األحقاف، الذين استمعوا له  وهو يقرأ 

نة الحادية عشرة من البعثة النبوية. القرآن، وذلك بعد عودته من الطائف يف الساّ

وقوله )َوَبْعَد َخْمِسيَن(* 

ا بلغ عمر النبي  خمسين سنة. أي لماّ

وقوله )َوُرْبٍع(* 

ا كان له من العمر خمس��ون س��نة،  ��نة ثالثة أش��هر، والمقص��ود: لماّ  ربع الساّ
وثالثة أشهر.

وقوله )َأْسَلَما ِجنُّ َنِصيبِيَن(* 

. أسلم جناّ نصيبين بعد خمسين عاًما وثالثة أشهر من عمر النبي

ا أتت لرس��ول اهلل  خمس��ون سنة،  قال ابن الجوزي : فلماّ
وثالثة أشهر، قدم عليه ِجناّ نصيبين فأسلموا.

 ق��ال العصيم��ي -حفظ��ه اهلل - يف ش��رحه على األرج��وزة: ونصيبي��ن مدينة 
  معروف��ة اليوم يف تركيا، وجاء يف صحيح البخ��اري من حديث أبي هريرة
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()1(. وروي  ه أَتانِي وْفُد ِجنِّ َنِصيبِيَن -ونِْعَم الِجنُّ أناّ النبي  قال: )وإنَّ
أناّ عددهم س��بعة أو تس��عة، وأناّ منهم زوبعة، واألخبار المروية يف ذلك ال تصح، 
ار إل��ى علاّة حديث ابن مس��عود المروي يف  حها فقد غلط، وأش��ار البزاّ وم��ن صحاّ

ذلك يف كتابه المسند.

ي عند العرب، اإلعصار  ، ومنه سماّ وزوبعة عند علماء اللغة: من ملوك الجناّ
ة ذلك الملك م��ن ملوك الج��ن ، وروي يف ذلك  الش��ديد بالزوبع��ة، تش��بيها بش��داّ

حديث عن ابن مسعود إالاّ أناّه ال يصح، أه�.

وقوله )َوَعاُدوا َفاْعَلَما( * 
أي ع��ادوا ألهله��م منذرين، ودع��اة إلى توحي��د اهلل  كما قال اهلل 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]سورة األحقاف: آية 29[.

 وهذا فيه أناّ النبي  ُبعث لإلنس والجناّ كافة.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )3860(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

فِ���ي َرَم����َض����اَن ُث����مَّ َك�����اَن َب���ْع���َدْه34 -ُث��مَّ َعَل��ى َس��ْوَدَة َأْمَض��ى َعْقَدْه

 *) قوله )ُثمَّ

: حرف عطف.  ُثماّ

وقوله )َعَلى َسْوَدَة َأْمَضى َعْقَدْه(* 

أي بعد وفاة خديجة  عقد على سودة بنت زمعة القرشية ، ألناّ النبي 
جة من   لم يتزوج امرأة على خديجة حتى توفاّيت، وكانت سودة متزواّ
السكران بن عمرو  وقد هاجر هبا إلى الحبشة ثماّ مات بمكة ، بعدما رجع 

من الحبشة.

وقوله )فِي َرَمَضاَن(* 

 أي تزوجه��ا النبي  يف ش��هر رمض��ان وهو: الش��هر الذي ماتت 
في��ه خديج��ة  وق��د كان زواجه بس��ودة بع��د م��وت خديجة بأي��ام، وكان 
صداقها أربعة مائة درهم، وكانت سودة  قد رأت يف المنام كأناّ رسول اهلل 
 قد وطأ عنقها، فأخربت الس��كران بذلك فقال: لئن صدقت رؤياك، 
، وليتزوجك رس��ول اهلل  فقالت حجرا وس��رتا، ثماّ رأت ليلة  ألموتناّ
  أخ��رى، كأناّ قم��را نق��ض عليها م��ن الس��ماء، فتزوجها رس��ول اهلل
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وكان من خصائصها  أناّها آثرت بيومها عائش��ة  إيثارا لحباّ النبي 
 لعائش��ة وذلك أناّها َكُبرت عن��ده  وعزم على طالقها، 
فآثرت أن تبقى معه زوجة له، لتحظى بأن تكون زوجة له - صلوات اهلل وس��المه 

عليه - يف الدار اآلخرة. 

وقوله )ُثمَّ َكاَن َبْعَدْه(* 

أي بعد ما عقد النبي  على سودة  عقد بعدها على عائشة 
بنت الصديق  وأرضاها.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

اِل ي��ِق فِي َش��وَّ دِّ َوَب����ْع����َد َخ��ْم��ِس��ي��َن َوَع������اٍم َت���اِل35 -َعْق��ُد اْبنَ��ِة الصِّ

اِل(*  يِق فِي َشوَّ دِّ قوله  )َعْقُد اْبنَِة الصِّ

  عقد على عائش��ة بنت أب��ي بكر الصديق  أي أناّ النب��ي
. وأرضاها يف شوال، وهي ثالث زوجات النبي

جها  يف ش��وال قبل الهجرة قيل: بسنتين، وقيل: بثالث  وقد تزواّ
س��نوات، وهي بنت س��ت س��نين، وبنى هب��ا  بالمدين��ة أول مقدمه 

 وهي بنت تسع سنوات.

وكان لها م��ن الخصائص  أناّها أحباّ أزواج النبي  إليه، 
وأيًضا أناّه لم يتزوج بكرا غيرها.

وم��ن الخصائ��ص أناّ الوحي كان ينزل عل��ى النبي وهو معها يف 
لحافه��ا  ومنه��ا أناّ براءهتا من اإلفك الذي ُرمي��ت به، نزل به وحي من اهلل 

. ُيتلى يف كتابه

��ة، وأيًض��ا أناّ النب��ي  وأيًض��ا م��ن خصائصه��ا  أناّه��ا أفق��ه نس��اء األماّ
 ت��ويف يف بيته��ا بين س��حرها ونحره��ا  وعن زوج��ات النبي 

.
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وقوله )َوَبْعَد َخْمِسيَن َوَعاٍم َتاِل( * 

��ا أصبح عمر النبي  إحدى وخمس��ين س��نة، كانت حادثة  أي لماّ
اإلس��راء والمعراج، واإلسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من 
بيت المقدس إلى الس��ماء، وقد أسري به ليال  بجسده وروحه وهذا 
هو قول الجمهور، فأسري به إلى بيت المقدس، ثماّ عرج به إلى السماء، أي صعد 

به إلى السماء.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

ُفرَِضْت َلَواُت  َوالصَّ بِِه  -ُأْسرِْي  َخْمًس��ا بَِخْمِس��يَن َكَم��ا َق��ْد ُحِفَظْت36 

قوله  )ُأْسرِْي بِِه(* 

 أي أسري بالنبي  من المسجد الحرام، إلى بيت المقدس راكبا 
الُب��راق، بصحب��ة جربيل  فنزل هن��اك فصلاّى باألنبياء إماًم��ا، ثماّ بعد ذلك 
ُع��رج ب��ه يف نفس الليلة م��ن بيت المقدس، إلى ما فوق الس��ماء الس��ابعة، قال اهلل 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  تعال��ى: 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  ]سورة السراء: آية 1[.

َلَواُت ُفرَِضْت(*  وقوله )َوالصَّ

أي فرض��ت الصالة على النبي  ليلة اإلس��راء والمعراج، وذلك 
ية الصالة، حيث أناّ كل األحكام فرضت على النبي  يف األرض  ألهماّ

، يدلاّ على عظيم شأن الصالة.  إالاّ الصالة فرضت عليه يف السماء، وهذا إن دلاّ

وقوله )َخْمًسا بَِخْمِسيَن(* 

فت إلى خمس صلوات،  أول ما فرضت الصالة كانت خمسين صالة، ثماّ ُخفاّ
خمسا بالفعل، وخمسين باألجر.
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  على عبده محمد  وفرض اهلل : ق��ال ابن كثير
ته الصلوات ليلة إذ، خمس��ين صالة يف كل يوم وليلة، ثماّ لم يزل يختلف  وعلى أماّ
بين موس��ى وبي��ن ربه ، حتاّ��ى وضعها ال��رب  وله الحم��د والمناّة إلى 

خمس، وقال هي: خمس، وهي: خمسون، الحسنة بعشر أمثالها. أه�.

وقوله )َكَما َقْد ُحِفَظْت(* 

 أي كم��ا ص��حاّ ذلك يف األحادي��ث المروي��ة يف الصحيحي��ن وغيرهما، فهي 
خمس صلوات ولها أجر خمسين صالة. 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ِم���ْن َأْه����ِل َط��ْي��َب��َة َك��َم��ا َق���ْد ُذكِ���َرا37 -َواْلَبْيَع��ُة اأْلُوَلى َمَع اْثنَْي َعَش��َرا

قوله  )َواْلَبْيَعُة اأْلُوَلى(* 
ت فيه  يت بذلك، نس��بة إلى الم��كان الذي تماّ  ه��ي بيعة العقبة األولى، وس��ماّ
ه��ذه البيعة، والعقبة هي: عقبة بين منى ومكة، وبينها وبين مكة نحو ميلين تقريبا، 
وعندها مس��جد ومنها ترمى جمرة العقبة، وكانت هذه البيعة يف العام الثاين عش��ر 

من البعثة النبوية، والعقبة يف كالم العرب هي: الطريق اآلخذ يف الجبل.

وقوله )َمَع اْثنَْي َعَشَرا(* 
هذه البيعة، بيعة العقبة األولى، كانت بين النبي  وبين اثني عش��ر 
رجال من أهل المدينة، قدموا الموسم، فبايعوا النبي  على اإليمان به.

ق��ال عب��ادة بن الصام��ت  بايعنا رس��ول اهلل  ليل��ة العقبة 
ونحن اثني عش��ر رجال، أنا أحدهم، فبايعناه على بيعة النساء، على أالاّ نشرك باهلل 
ش��يئا، وال نس��رق، وال ن��زين، وال نقتل أوالدن��ا، وال نأيت ببهتان نفرتي��ه بين أيدينا 
يتم بذلك،  وأرجلن��ا، وال نعصيه يف معروف، وذلك قبل أن ُتفرض الحرب فإن وفاّ

ب.  يتم شيئا فأمركم إلى اهلل، فإن شاء غفر، وإن شاء عذاّ فلكم الجناّة، وإن غشاّ

ومعنى بايعنا على بيعة النساء أي: بايعوه على الذي بايع عليه النساء يف سورة 
الممتحنة.
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عن عبادة بن الصامت  أناّه قال: )إنِّي َلِمَن النَُّقَباِء الَِّذيَن َباَيُعوا َرس��وَل 
اهللِ ، َوقاَل: َباَيْعنَاُه عَلى َأْن ل ُنْش��رَِك باهللِ ش��يًئا، َوَل َنْزنَِي، َوَل َنْسرَِق، 
، َوَل َننَْتِهَب، َوَل َنْعِصَي، َفاْلَجنَُّة إْن َفَعْلنَا  َم اهللُ إلَّ بالَحقِّ َوَل َنْقُت��َل النَّْفَس الَّتي َح��رَّ

ذلَك، فإْن َغِشينَا ِمن ذلَك شيًئا كاَن َقَضاُء ذلَك إلى اهللِ()1(.

وقوله )ِمْن َأْهِل َطْيَبَة(* 

أي من أهل المدينة النبوية، ألناّ المدينة من أسمائها: طيبة.

عن جابر بن س��مرة  قال: سمعت رسول اهلل  يقول: )إنَّ 
َي المدينَة َطْيَبَة()2(. اهللَ أمرين أن ُأسمِّ

وعن جابر بن سمرة  قال سمعت رسول اهلل  يقول: )إنَّ 
ى الَمِدينََة َطاَبَة()3(. اهللَ َتَعاَلى َسمَّ

يق��ال لها طيبة وطابة من الطيب وهي الرائحة الحس��نة لحس��ن رائحة تربتها 
وقيل: من الشيء الطيب وهو الطاهر الخالص لخلوها من الشرك وتطهيرها منه.

وقوله )َكَما َقْد ُذكَِرا( * 

ير والتاريخ.  أي كما هو مذكور ومعلوم يف كتب أهل الساّ

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

صحيح مسلم )1709(.  )1(
صحيح الجامع )1723(.  )2(

صحيح مسلم )1385(.  )3(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َأَت��ى َوَخْمِسيَن  ثِنَْتْيِن  -َوَب��ْع��َد  َثَبَتا38  َه���َذا  اْل��َم��ْوِس��ِم  فِ��ي  َس��ْب��ُع��وَن 

قوله  )َوَبْعَد ثِنَْتْيِن َوَخْمِسيَن(* 
��ا أصب��ح عم��ر النبي  اثنتين وخمس��ين س��نة، كانت بيعة   أي لماّ
��نة الثالثة عش��ر من النبوة، قبل الهجرة  العقبة الثانية، وذلك يف ذي الحجة من الساّ

بثالثة أشهر.

وقوله )َأَتى َسْبُعوَن(* 
أي حض��ر هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، س��بعون رجال، ويف تحديد عددهم 

وقع خالف بين أهل العلم، فقيل: سبعون ويزيدون رجال أو رجلين.

وق��ال ابن كثير : وجملتهم على ما ذكره ابن إس��حاق ثالثة وس��بعون 
رجال وامرأتان.

وقال اب��ن عبد الب��ر : وكان المبايعون لرس��ول اهلل  تلك 
ا المرأتان اللتان حضرتا البيعة هما: نس��يبة بنت  الليلة س��بعين رجال وامرأتين وأماّ

كعب، وأسماء بنت عمر.

وقوله )فِي اْلَمْوِسِم(* 
 المقصود: هو موس��م الحج ألناّ الحج من العبادات التي كانت معروفة عند 

العرب قبل اإلسالم.
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وقوله )َهَذا َثَبَتا( * 

أي هذا ثابت ومعلوم، وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة.

وهنا مسألة: ما الفرق بين البيعة األولى والبيعة الثانية؟ �

الجواب: 

أناّ البيعة األولى لم تكن فيها امرأة.

ا البيعة الثانية فكان فيها امرأتان. وأماّ

وأيًض��ا أناّ البيع��ة الثاني��ة أكثر ع��ددا فمجم��وع الحاضرين تل��ك البيعة اثنان 
وسبعون، سبعون رجال وامرأتان.

ا البيعة األولى فالحاضرون لها اثنا عشر رجال. وأماّ

وأيًضا أناّ البيعة األولى لم يشهدها أحد من المشركين.

ا البيعة الثانية فشهدها عماّ النبي  العباس بن عبد المطلب.  وأماّ

وأيًضا أناّ البيعة األولى كانت على اإليمان بالنبي  واتاّباع دينه. 

ا البيعة الثانية فكانت على الناّصرة واإليواء. وأماّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم 

ُث��مَّ َهَج��ْر َفَباَيُع��وا  َطْيَب��ٍة  َصَفْر39 -ِم��ْن  َش��ْه��رِ  ِم��ْن  اْث��نَ��ْي��ِن  َي���ْوَم  ��َة  َم��كَّ

قوله  )ِمْن َطْيَبٍة(* 

أي الذين بايعوا النبي  من أهل المدينة النبوية.

وقوله )َفَباَيُعوا( * 

المقصود: بيعة العقبة الثانية.

َة(*  وقوله )ُثمَّ َهَجْر َمكَّ

ا اش��تد األذى  أي خ��رج النب��ي  من مكة مهاجرا إلى المدينة، لماّ
على المسلمين يف مكة، أمرهم النبي  بالخروج إلى المدينة والهجرة 
إليها، فخرجوا أرس��اال، وبقي رس��ول اهلل  بمكة ينتظر أن يؤذن له يف 
الهج��رة، ول��م يتخلاّف مع��ه إالاّ من ُحبس، أو ُفت��ن، إالاّ علياّ بن أب��ي طالب، وأبو 
ا رأوا أناّ رس��ول اهلل  بك��ر الصديق  ولكناّ هذا األمر لم يعجب قريش��ا، لماّ
 وأصحاب��ه أصبح له��م منعة، ونصرة يف المدينة، فخش��وا من لحوق 
النب��ي  هبم فاجتمعوا يف دار الن��دوة وهي: دار لقصي بن كالب، التي 
  كان��ت قري��ش ال تقضي أمرا إالاّ فيها، ماذا يفعلون يف أمر رس��ول اهلل
فاتاّفق��وا عل��ى رأي أبي جهل، على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى ش��ابا، ثماّ يضربوه 
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ضربة رجل واحد، فيقتلوه فيتفرق دمه بين القبائل جميًعا، ويرضى بنو عبد مناف 
ية، فأخرب جربيل النبي بقرار قريش، وأمره أالاّ يبيت على فراش��ه  بالداّ
يف هذه الليلة، فكلاّف النبي  علياّ بن أبي طالب بالنوم على فراش��ه يف 
ه��ذه الليل��ة، فخرج عليهم النب��ي  وهم على ب��اب داره، بعد أن أخذ 
اهلل أبصاره��م، وه��و آخ��ذا حفنة من تراب يف ي��ده، فجعل ينثر ذل��ك الرتاب على 
رؤوسهم، ثماّ عمد النبي  وأبو بكر إلى غار ثور، وبقيا فيه حتاّى يخفاّ 
الطل��ب عنهما، وأمر أبو بكر ابنه عبد اهلل بأن يأتيه بأخبار قريش، وأمر مواله عامر 
بن فهيرة أن يرعى الغنم قرب الغار، ويسقيهما اللبن، وكانت أسماء بنت أبي بكر 
تأتيهم��ا بالطعام، فأقاما يف الغار ثالثة أيام، وبعدها أتاهما عبد اهلل بن أريقط الذي 

استأجراه ليدلاّهما على الطريق إلى المدينة.

وقوله )َيْوَم اْثنَْيِن ِمْن َشْهرِ َصَفْر(* 

 المش��هور أناّ هجرة النبي  كانت يف ش��هر ربيع األول، وهذا ال 
يتعارض مع قول الناّاظم، ألناّه ذكر أن خروجه  من مكة كان يف ش��هر 
صف��ر، ولقد جمع بع��ض العلماء بين القولين فقال: بأن خروجه  من 
مك��ة إلى الغ��ار كان لثالثة بقين من صفر، وخروجه من الغ��ار إلى المدينة كان يف 

غرة ربيع األول.

   يف البداية والنهاية: وقد كانت هجرته  وق��ال ابن كثير
يف ش��هر ربيع األول س��نة ثالث عش��رة م��ن بعثته  وذل��ك من يوم 

االثنين.
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  ُّأناّه قال: )ُولَِد النبي  روى اإلم��ام أحمد عن ابن عباس
ي��وَم الثنيِن واس��ُتنْبَِئ يوَم الثنيِن وتويفَ ي��وَم الثنيِن وخرج مهاج��ًرا من مكَة إلى 
المدينِة يوَم الثنيِن وَقِدَم المدينَة يوَم الثنيِن وُرفَِع الحجُر األسوُد يوَم الثنيِن()1(.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

تخريج المسند لشاكر )172/4( إسناده صحيح.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله ، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : اما بعد، قال الناظم 

َيِقينَا َض��ا  ال��رِّ َط��ْي��َب��َة  -َف��َج��اَء  َواْل��َخ��ْم��ِس��ي��نَ��ا40  ال���ثَّ���اَلَث  ��َل  َك��مَّ إِْذ 

قوله  )َفَجاَء َطْيَبَة( * 

أي وصل النبي  بعد خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة.

َضا(*  وقوله )الرِّ

الرض��ا عم��ل قلبي عظي��م، ويندرج فيه ش��رطي القبول واالنقي��اد، وهما من 
ش��روط كلمة التوحيد، وضد الرضا االع��رتاض، والممانعة، والمنازعة فيما جاء 

.  عن اهلل، وعن رسول اهلل

وقد ثبت يف الصحيح عن النبي  أناّه قال: )ذاَق َطْعَم اليماِن َمن 
ٍد َرسوًل()1(. َرِضَي باهللِ َربًّا، وبالْسالِم ِدينًا، وبُِمَحمَّ

. اتاّصف بكمال الرضا عن اهلل  ونبياّنا 

وقوله )َيِقينَا(* 

��نن، وأهل  أي أناّ ه��ذه الهج��رة، ثابتة بيقين ال ش��ك في��ه، عند أصحاب الساّ
ير. الساّ

صحيح مسلم )34(.  )1(



86

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

َل الثَّاَلَث َواْلَخْمِسينَا(*  وقوله )إِْذ َكمَّ

أي عمر النبي  ثالث وخمسين سنة.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن،  والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل: �

فِيَه��ا َوَداَم  اْلِْثنَْي��ِن  َي��ْوِم  -فِ��ي  َنْحكِيَها41  َك��َم��َل��ْت  ِس��نِ��ي��َن  َع��ْش��َر 

قوله  )فِي َيْوِم اْلِْثنَْيِن( * 

أي أناّ وصوله  إلى المدينة كان يوم االثنين.

ق��ال الحاكم : تواترت األخب��ار أناّ خروجه كان يوم االثنين، ودخوله 
المدينة كان يوم االثنين. أه�.

وق��ال ابن عبد البر : وكانت هجرته إل��ى المدينة يف ربيع األول، وهو 
ابن ثالث وخمس��ين س��نة، وق��دم المدينة يوم االثني��ن قريبا من نص��ف النهار يف 

الضحى األعلى، الثنتي عشرة ليلة من ربيع األول. أه�.

وقوله )َوَداَم فِيَها( * 

أي بقي يف المدينة .

وقوله )َعْشَر ِسنِيَن َكَمَلْت( * 

المقصود: أناّ النبي  بقي يف المدينة عشر سنوات كامالت، وقد 
ِه  ثب��ت يف صحي��ح البخاري ع��ن ابن عباس  ق��ال: »ُأْنِزَل عَلى َرس��وِل اللَّ
َة َس��َنًة، ُث��مَّ ُأِمَر بالِهْجَرِة  َة َثاَلَث َعْش��رَ  وهو ابُن أْرَبِعيَن، َفَمَكَث بَمكَّ
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.)1(» َي َفَهاَجَر إلى الَمِديَنِة، َفَمَكَث بَها َعْشَر ِسنِيَن، ُثمَّ ُتُوفِّ

وقوله )َنْحكِيَها(* 

 أي س��يحكي الناظ��م تفاصي��ل ه��ذه العش��ر س��نوات، الت��ي أقامه��ا النب��ي 
 بالمدينة سنًة بسنة، على حسب الوقائع، واألحداث.

 وهنا فائدة : �

قب��ل أن ندخ��ل يف أح��داث ما بعد الهجرة، ف��إناّ مجموع ما ذك��ره الناظم من 
أحداث، ووقائع يف السيرة النبوية بمكة، هو خمس وعشرون حادثة.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )3851(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َخَبرِي42 -َأْكَمَل فِي اأْلُوَلى َصاَلَة اْلَحَضرِ َفاْسَمْع  ��َع  َج��مَّ َم��ا  َب��ْع��ِد  ِم��ْن 

قوله  )َأْكَمَل فِي اأْلُوَلى(* 

. نة األولى من هجرته  المقصود: الساّ

 وقوله )َصاَلَة اْلَحَضرِ(* 

كانت الصالة يف الحضر، والسفر ركعتين.

ع��ن عائش��ة  قالت: »فرَض الل��ُه  الصالَة على رس��ولِه أوَل ما 
ْت صالُة الس��فِر على  ��ت في الحضِر أربًعا، وُأقرَّ فرَضه��ا ركعتين ركعتين، ثم ُأتِمَّ

الفريضِة األولى«)1(.

ا  والم��راد هبا هنا صالة الظهر، والعصر، والعش��اء وُجعلت المغرب ثالًثا، أماّ
الصبح بقيت ركعتين، وكانت الزيادة يف صالة الحضر بعد الهجرة  بشهر.

نة األولى من الهجرة - زيد  نة - يعني الساّ قال ابن جرير: ويف هذه الساّ
يف صالة الحضر فيما قيل: ركعتان وكانت صالة الحضر، والسفر ركعتين، وذلك 

بعد مقدم النبي  بشهر. 

أخرجه البخ��اري )350(، وأبو داود )1198( بنحوه، ومس��لم )685(، وأحمد )26338( باختالف   )1(
يسير، والنسائي )454( واللفظ له.
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َع(*  وقوله )ِمْن َبْعِد َما َجمَّ

أي بعدما صلاّى الجمعة، أول ما نزل النبي  بالمدينة، نزل بقباء، 
وبقي هبا أياما، وارتحل منها يوم الجمعة، فأدركه وقت الزوال وهو يف دار سالم بن 
عوف فصلاّى بالمس��لمين صالة الجمعة، يف وادي يقال له: وادي رانوناء، فكانت 
ن هو  ها رس��ول اهلل  بالمس��لمين ألناّه ل��م يكن يتمكاّ أول جمعة صالاّ
وأصحابه بمكة من االجتماع حتاّى يقيموا هبا جمعة ذات خطبة، وإعالن بموعظة، 

ة مخالفة المشركين، وأذيتهم إياّاه.  وما ذلك إالاّ لشداّ

وقوله )َفاْسَمْع َخَبرِي(* 

 اس��مع: فعل أم��ر، والفاعل ضمير مس��ترت تقديره: أنت يا ق��ارئ المنظومة، 
والس��ماع هنا س��ماع فهم وقبول، ق��ال اهلل تعال��ى: )ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(  ]سورة الزمر: آية 18[.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

اِء43 -ُث���مَّ َب��نَ��ى اْل��َم��ْس��ِج��َد فِ��ي ُق��َب��اِء َوَم���ْس���ِج���َد اْل���َم���ِدي���نَ���ِة اْل����َغ����رَّ

قوله   )ُثمَّ َبنَى اْلَمْسِجَد فِي ُقَباِء(* 

أي بنى النبي  مس��جد قباء، فإناّ النبي  قدم أول ما 
ق��دم قباء وه��ي: دار عمرو بن عوف، م��ن قبائل األنصار، وأقام فيه��ا يوم االثنين 
  والثالث��اء واألربع��اء والخميس، وقي��ل: غير ذلك، وقد ن��زل النبي
ة  ��س يف هذه المداّ ��نة األولى من الهجرة، ثماّ أساّ بقباء يوم االثنين عند الظهر يف الساّ

المختلف فيها، مس��جد قباء وهو الذي نزل فيه قول اهلل تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ(  ]سورة التوبة: آية 108[.

 ومسجد قباء: له خصائص، وفضائل فقد جاء عن النبي  أناّه قال: 
��َي فيه، كان كَعْدِل  »َم��ن خَرَج حتى يأتَي هذا المس��ِجَد - َيعنِي مس��ِجَد ُقَباٍء - فيصلِّ

ُعْمرٍة«)1(.

 وعن ابن عمر  قال: »كاَن َرسوُل اللِه  َيْأتي َمْسِجَد ُقَباٍء 
ي فيه َرْكَعَتْيِن«)2(. َراِكًبا َوَماِشًيا، فُيَصلِّ

أخرجه النسائي )699(، وابن ماجه )1412(، وأحمد )15981( واللفظ له.  )1(
صحيح مسلم )1399(.  )2(
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اٍص  قال: »أَلْن ُأصلَِّي في َمس��ِجِد ُقباٍء َركَعَتْيِن،  عن َس��عِد بِن أبي َوقَّ
َتْيِن، لو َيعَلموَن ما في ُقباٍء َلَضَربوا إليه أكباَد  أَحبُّ إليَّ مِن أْن آتَي َبيَت الَمقِدِس َمرَّ

اإلبِِل«)1(.

 وقوله )فِي ُقَباِء(* 

 قب��اء ه��ي: المنطقة المعروفة، وتقع جنوب المس��جد النبوي بس��تة كيلوات 
تقريبا.

وقوله )َوَمْسِجَد اْلَمِدينَِة(* 

أي المس��جد النب��وي بالمدين��ة المنورة، ولق��د ُبني المس��جد بالمكان الذي 
بركت فيه ناقة النبي  حين وصل إلى المدينة، وكان المكان ليتيمين، 
ا أراد  أْن يشرتيه منهما، رفض  يقوم على تربيتهما أسعد بن زرارة ولماّ
الغالم��ان أن يأخذا عليه قيمة، ولكناّ النبي  أبى ذلك فاش��رتاه منهما 
بعش��رة دنانير، ثماّ س��ويت األرض وبنى عليها المسجد، وشارك  يف 

بنائه حيث كان يحمل الطين، والحجارة ويقول:

اآلِخ��َرْه َعْي��ُش  الَعْي��َش  إنَّ  ُه��مَّ  َف��اْغ��ِف��ْر لِ��ْ�َْن��َص��اِر َوال��ُم��َه��اِج��َرْه  اللَّ

 وأقيمت حيطانه من اللبن، والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمدانه 
الجذوع، وفرش��ت أرضه من الرمال، والحصباء وُجعلت له ثالثة أبواب، وطوله 
��ا يل��ي القبلة إلى مؤخره مائ��ة ذراع والجانب مثل ذلك أو دونه، وكان أساس��ه  مماّ

قريًبا من ثالثة أذرع، وقد جاء يف فضل المسجد النبوي.

إرشاد الساري )346/2(.  )1(
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عن أبي هريرة  قال: قال : »َصاَلٌة في َمْسِجِدي هذا َخْيٌر 
ِمن َأْلِف َصاَلٍة في غيِرِه ِمَن الَمَساِجِد، إِلَّ الَمْسِجَد الَحَراَم«)1(.

وع��ن أبي هريرة  عن النبي  ق��ال: »ما بْيَن َبْيتي وِمْنَبِري 
ِة، وِمْنَبِري عَلى َحْوِضي«)2(. َرْوَضٌة ِمن ِرياِض الَجنَّ

اِء(*   وقوله )اْلَغرَّ

اء: أي جميلة. اء: أي معتربة، ومحرتمة، ومشهورة – يقال: مدينة غراّ معنى غراّ

وهنا فائدة: �

 المساجد التي بناها النبي  وشارك يف بنائها  ثالثة مساجد: 

المسجد األول: مسجد الكعبة.* 

والمسجد الثاين: مسجد قباء.* 

 *. والثالث هو: مسجد المدينة هو: مسجده 

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه البخاري )1190(، ومسلم )1394(.  )1(

أخرجه البخاري )1196(، ومسلم )1391(.  )2(



94

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن،  والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أّما بعد، قال الناظم  تعاىل: �

ِم��ْن َحْولِ��ِه َمَس��اكِنَْه َبنَ��ى  نَْة44 -ُث��مَّ  َه��ِذي السَّ فِ��ي  َب��ْع��ُد  ِم��ْن  َأَت��ى  ُث��مَّ 

قوله  )ُثمَّ َبنَى( * 

. أي النبي

 وقوله )ِمْن َحْولِِه َمَساكِنَْه(* 

��ا فرغ النب��ي  من بناء المس��جد، بن��ى حوله بيوت��ا لزوجاته،  لماّ
وكان��ت حجرتان فق��ط، بجانب المس��جد، إحداهما لس��ودة  واألخرى 
  ولم يك��ن متزوًجا غيرهما إذ ذاك، ول��م يبن النبي  لعائش��ة
 ، ة واحدة، بل كان يبني بحسب ما يستجد من دخوله هبناّ مساكن أزواجه كلهنَّ مراّ

وكانت بيوته  يف غاية البساطة والتواضع.

ا بيوت��ه   فكانت تس��عة، بعضها من جريد  ق��ال الس��هيلي: وأماّ
مطياّ��ن بالطين، وس��قفها جريد، وبعضها من حج��ارة مرضومة بعضها فوق بعض 

فة بالجريد، ينال الغالم المراهق سقوفها بيده. مسقاّ

نَْة( *  وقوله )ُثمَّ َأَتى ِمْن َبْعُد فِي َهِذي السَّ

��نة األولى من الهج��رة، رجع البعض من مهاجري الحبش��ة،  أي يف ه��ذه الساّ
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ليلتحق��وا بالنب��ي  يف المدين��ة ألناّه��م م��ا خرج��وا إالاّ ف��رارا بدينهم، 
والمدينة أصبحت مصدر أمان للمسلمين.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َه��اَج��ُروا45 -َأَقلُّ ِم��ْن نِْصِف الَِّذيَن َس��اَفُروا ِحيَن  اْل��ُح��ْب��ِش  بِ���اَلِد  إَِل��ى 

قوله  )َأَقلُّ ِمْن نِْصِف الَِّذيَن َساَفُروا( * 

أي أق��لاّ م��ن نصف الذي��ن هاجروا، الهج��رة الثانية إلى بالد الحبش��ة، وكان 
عددهم أكثر من ثمانين رجال، وثماين عش��رة ام��رأة،  فإذا كان الذين رجعوا ثالثة 
وثالثون رجالً، ومن النساء ثماين نسوة فهذا أقلاّ من النصف يف الرجال والنساء.

وقوله )إَِلى باَِلِد اْلُحْبِش(* 

 أي بالد الحبشة عند النجاشي.

وقوله )ِحيَن َهاَجُروا(* 

ا اش��تداّ  أي حي��ن هاجروا م��ن مكة إلى الحبش��ة، بأمر النبي  لماّ
عليهم أذى قريش.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َب��ْي��َن اْل��ُم��َه��اِج��رِي��َن َواأْلَْن����َص����اِر46 -َوفِ��ي��ِه آَخ��ى َأْش���َرُف اأْلَْخ��َي��اِر

وقوله )َوفِيِه(* 

نة األولى للهجرة .  أي ويف هذا العام من الساّ

وقوله )آَخى(* 

راء  راء والضاّ  أي النبي  وآخى: مأخوذة من المآخاة، وآخاه يف الساّ
أي صادقه، وصار له أًخا أو صديقا، وآخى بينهما أي: جعلهما كاألخوين.

وقوله )َأْشَرُف اأْلَْخَياِر(* 

ه��ذا وص��ف للصحابة  م��ن المهاجرين واألنص��ار، والمؤاخاة من 
��س مجتمًعا إس��المًيا  األمور التي بدأ هبا النبي  بعد هجرته حتاّى يؤساّ
قوًيا ومرتابًطا والمقصود من المآخاة هي: المواساة،  ليذهب عنهم وحشة الغربة، 

ومفارقة األهل والعشيرة، ويشداّ بعضهم من أزر بعض.

ق��ال اب��ن القيم : ث��ماّ آخى رس��ول اهلل بي��ن المهاجرين، 
واألنص��ار يف دار أنس ب��ن مالك، وكانوا تس��عين رجال، نصفهم م��ن المهاجرين 
ونصفهم من األنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي 

ا أنزل اهلل قول��ه تعالى )ىئ ىئ ىئ ی  األرح��ام إلى حين وقعة ب��در، فلماّ
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ی ی ی جئ(  ]س��ورة األنفال: آي��ة 75[. رداّ التوارث إلى الرحم دون عقد األخوة. 
أه�)1(. 

 : أروع األمثلة، قال اهلل  ويف ه��ذه المؤاخاة ضرب األنص��ار 
)ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
جب حب(  ]سورة الحشر: آية 9[.

 حتاّى كان الواحد من األنصار يتنازل ألخيه من المهاجرين عن نصف ماله.

ْحَم��ِن بُن َعْوٍف َفآَخى  وق��د جاء عن أنس ب��ن مالك  قال: »َقِدَم عبُد الرَّ
بِي��ِع األْنَصاِريِّ وِعْنَد األْنَص��اِريِّ اْمَرَأَتاِن،  النب��يُّ  بْيَنُه وبْيَن َس��ْعِد بِن الرَّ
ونِي عَلى  ُه لَك في أْهِلَك وَمالَِك، ُدلُّ َفَعَرَض عليه أْن ُيَناِصَفُه أْهَلُه وَماَلُه، َفقاَل: َباَرَك اللَّ
  ُّوَق َفَربَِح شيًئا ِمن أِقٍط، وش��يًئا ِمن َسْمٍن، َفَرآُه النبي ��وِق، فأَتى السُّ السُّ
ًة،  ْجُت أْنَصاِريَّ ْحَمِن، َفقاَل: َتَزوَّ اٍم وعليه وَضٌر ِمن ُصْفَرٍة، َفقاَل: َمْهَيْم يا َعْبَد الرَّ َبْعَد أيَّ

قاَل: َفما ُسْقَت إَلْيَها؟ قاَل: وْزَن َنَواٍة ِمن َذَهٍب، قاَل: أْولِْم ولو بَشاٍة«)2(.

 وقوله )َبْيَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر(* 

 المهاجرون هم: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة طاعة ومحبة لرسول اهلل 
 ونصرة لدين اهلل، كما وصفهم اهلل  يف كتابه، قال تعالى: 

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(  ]سورة الحشر: آية 8[.

زاد المعاد.  )1(
أخرجه البخاري )5072(، ومسلم )1427(.  )2(
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واألنص��ار هم: س��كان المدينة من األوس، والخزرج آمنوا ونصروا رس��ول 
اهلل ، واألوس، والخ��زرج قبيلت��ان كبيرت��ان يف المدين��ة، وهما ابنان 
هم��ا:  قيلة بنت األرقم، وكان يق��ال لهما: بنو قيلة  لحارث��ة ب��ن عمرو بن عامر وأماّ

هما. نسبة ألماّ

وكان سّيد الخزرج هو: سعد بن عبادة، وكنيته أبو ثابت، وقيل: أبا قيس.

وكان سّيد األوس هو: سعد بن معاذ، ويكناّى أبا عمرو.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َصْحبِِه َخ��ْي��رِ  بِ��اْب��نَ��ِة  َب��نَ��ى  -ُث���مَّ  بِ���ِه47  َف���اْق���َت���ِد  اأْلََذاَن  َوَش��������َرَع 

قوله  )ُثمَّ َبنَى( * 

البناء هو: كناية عن الزواج، وبنى بزوجته أي دخل هبا.

وقوله )بِاْبنَِة َخْيرِ َصْحبِِه(* 

جه��ا، وهذا كان يف   المقص��ود: أناّ النب��ي  بنى بعائش��ة أي: تزواّ
نة األولى من الهجرة،  وهو اختيار الناظم، وجماعة من أهل العلم،  وقيل: يف  الساّ

نة الثانية من الهجرة، وكان عمرها تسع سنين. الساّ

َجنِي النَّبيُّ  وَأَنا بْنُت ِستِّ ِسنِيَن،  عن عائشة  قالت: »َتَزوَّ
َق َش��َعِري، َفَوَفى  َفَقِدْمَن��ا الَمِديَنَة َفَنَزْلَن��ا في َبنِي الَحاِرِث بِن َخْزَرٍج، َفُوِعْكُت َفَتَمرَّ
ي ُأمُّ ُروَماَن وإنِّي َلِف��ي ُأْرُجوَحٍة، وَمِعي َصَواِحُب لِي، َفَصَرَخْت  ُجَمْيَم��ًة، فأَتْتنِي ُأمِّ
اِر وإنِّي  ب��ي، فأَتْيُتَها ل أْدِري ما ُتِريُد بي، فأَخَذْت بَي��ِدي حتَّى أْوَقَفْتنِي عَلى َباِب الدَّ
ْنِهُج حتَّى َسَكَن َبْعُض َنَفِسي، ُثمَّ أَخَذْت شيًئا ِمن َماٍء َفَمَسَحْت به وْجِهي وَرْأِسي،  أَلُ
اَر، َفإَِذا نِْس��َوٌة ِم��َن األْنَصاِر في الَبْيِت، َفُقْلَن: عَل��ى الَخْيِر والَبَرَكِة،  ُث��مَّ أْدَخَلْتنِي الدَّ
ِه  ، فأْصَلْحَن ِمن َشْأنِي، َفَلْم َيُرْعنِي إلَّ َرسوُل اللَّ وعَلى َخْيِر َطائٍِر، فأْس��َلَمْتنِي إَلْيِهنَّ

 ُضًحى، فأْسَلَمْتنِي إَلْيِه وَأَنا َيوَمئٍذ بْنُت تِْسِع ِسنِيَن«)1(.

صحيح البخاري )3894(.  )1(
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وقوله )َخْيرِ َصْحبِِه( * 

يق، ألناّ أبا بكر هو: أفضل أصحابه، فهو الذي أنفق  المقصود: أبو بكر الصداّ
علي��ه من ماله وهو أنيس��ه يف الغار، ورفيقه يف الهجرة، وه��و أول خليفة بعده، قال 
ُه َأِخي  َخ��ْذُت َأَبا َبْكٍر َخِلي��اًل، َوَلِكنَّ في��ه : »َلْو ُكْن��ُت ُمتَِّخًذا َخِلياًل َلتَّ

ُه  َصاِحَبُكْم َخِلياًل«)1(. َوَصاِحبِي، َوَقِد اتََّخَذ اللَّ

وقوله )َوَشَرَع اأْلََذاَن(* 

 أي ُش��رع األذان ألجل اجتماع المس��لمين للصالة، وكان الناّاس قبل شروع 
األذان، يتحينون وقت الصالة، فإذا شعروا أناّ الوقت قرب أتوا إلى المسجد.

ع��ن أب��ي عميرة ب��ن أنس ع��ن عموم��ة له م��ن األنص��ار ق��ال: »اهَت��مَّ النبيُّ 
��الِة، كي��َف َيجَمُع الن��اَس لها؟ فقيل له: انِص��ْب رايًة عند   للصَّ
الِة، ف��إذا رَأوها آَذَن بعُضه��م بعًضا، فلم يعِجْبه ذلَك. ق��ال: فُذِكر له  حض��وِر الصَّ
وُر الَيهوِد، فلم يعِجْبه ذلك، وقال: هو ِمن أمِر  وَر. وقال زياٌد: َشبُّ بُّ الُقْنُع؛ يعني: الشَّ
الَيه��وِد. قال: فُذِكر له النَّاقوُس، فقال: هو ِمن أمِر النَّصارى. فانَصرَف عبُد اللِه بُن 
زي��ٍد بِن عبِد ربِّه، وهو مهَتٌم لِهمِّ رس��وِل الل��ِه ، فُأِرَي األذاَن في 
َمناِمه، قال: فغدا على رسوِل اللِه ، فأخبَره، فقال: يا رسوَل اللِه، 
إنِّي َلبيَن نائٍم وَيْقظاَن؛ إذ أتاني آٍت فَأراني اأَلذاَن. قال: وكان ُعمُر بُن الخطاِب قد 
رآه قبَل ذلك، فكَتَمه عش��ريَن يوًما. قال: ث��مَّ أخَبر النبيَّ ، فقال 
له: ما مَنعَك أْن ُتخبَرني؟ فقال: س��َبَقني عبُد اللِه بُن زيٍد، فاسَتحَييُت، فقال رسوُل 
اللِه : يا بالُل، قْم فانُظْر ما يأُمُرَك به عبُد اللِه بُن زيٍد فافَعْله. قال: 

أخرجه مسلم )2383(.  )1(
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ن بالٌل«)1(. فأذَّ

وقوله )َفاْقَتِد بِِه( * 

د معه إالاّ عند قوله: حياّ على  المشروع  يف حقاّ المسلم أن يقتد بالمؤذن ويرداّ
الصالة، حياّ على الفالح، فإناّه يقول: ال حول وال قوة إالاّ باهلل، كما ثبت ذلك عن 

 .  رسول اهلل

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه أبو داود )498(، والبيهقي )1908( باختالف يسير.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َصَفْر فِي  َبْعُد  اأْلَْب��َواِء  -َوَع��ْزَوُة  اْشَتَهْر48  اْل��َغ��ْزُو  ال��ثَّ��انِ��َي��ِة  َوفِ���ي  َه���َذا 

ب��دأ الناظ��م  يذك��ر غ��زوات النب��ي  ومعرف��ة مغازي��ه 
 لها أهمية كبيرة، وفائدة عظيمة.

روى الخطي��ب البغ��دادي يف كتاب��ه الجام��ع ألخالق الراوي عن إس��ماعيل 
بن محمد بن س��عد ب��ن أبي وقاص الزه��ري المدين قال: كان أب��ي يعلاّمنا مغازي 
ها علينا وسراياه، ويقول: يا بنياّ هذه مآثر آبائكم فال  رسول اهلل  ويعداّ

تضياّعوا ذكرها. أه�.

وروي عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي قال: كناّا ُنعلاّم مغازي النبي 
 وسراياه كما ُنعلاّم السورة من القرآن. أه�.

وغزوات النبي  كثيرة منها غزوات شارك فيها بنفسه، 
ومنها بعوث وسرايا لم يشارك فيها.

  وروى الش��يخان عن أبي إسحاق السبيعي قال: )قلت لزيد بن أرقم
كم غزى رس��ول اهلل  قال: تس��ع عشرة قلت كم غزوت أنت معه قال 

سبع عشرة غزوة(.

 قال الحافظ ابن حجر يف ش��رحه لهذا الحديث،  قوله: )تس��ع عش��رة، مراده 
الغزوات التي خرج النبي  فيها بنفس��ه س��واء قاتل أو لم يقاتل، لكن 
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روى أب��و يعل��ى من طريق أب��ي الزبير عن جابر  أناّ ع��دد الغزوات إحدى 
وعش��رون( وإس��ناده صحيح وأصله يف مس��لم، فعلى هذا فات زيد ابن أرقم ذكر 
��ع ابن سعد فبلغ عدد المغازي التي  اثنتين منها، أو عداّ الغزوتين واحدة، وقد توساّ
خرج فيها رس��ول اهلل  بنفسه سبعا وعشرين، وتبعه يف ذلك الواقدي 
ا  ه ابن إس��حاق، إالاّ أناّه لم يف��رد وادي القرى م��ن خيرب، وأماّ وه��و مطاب��ق لما ع��داّ
البعوث والس��رايا فعداّ ابن إسحاق: س��تا وثالثين، وعداّ الواقدي:  ثمان وأربعين، 
وحكى ابن الجوزي يف الرتقية : س��ًتا وخمس��ين، وعداّ المسعودي: ستين، وبلغها 
شيخنا يف نظم السيرة زيادة على السبعين، ووقع عند الحاكم يف اإلكليل: أناّها تزيد 

على مائة، فلعلاّه أراد ضم المغازي إليها. أه�.

وهنا مسألة: �

 ما الفرق بني الغزوات والسرايا والبعوث؟  �

الجواب: 

الفرق بين الغزوات و الس��رايا والبعوث هو: فرق اصطالحي،  كما بياّنه أهل 
العلم، وذلك أناّ الطائفة من المس��لمين إذا خرجت تريد الجهاد، وفيها رسول اهلل 
  ي ذلك غزًوا. فالغ��زوة هي: التي خرج فيها النبي  س��ماّ

بنفسه الشريفة يريد فيها القتال. 

ي ذلك يف  ف��إن أرس��ل جماع��ة للقت��ال ولم يخ��رج معهم  س��ماّ
االصط��الح: س��رية،  فالس��رية هي: الطائف��ة من المس��لمين ُيخرجها رس��ول اهلل 

 تريد الجهاد، ولكن ال يخرج معها بنفسه.
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وا حينئذ:  فإن بع��ث القوم للدعوة ل يريدون قتال، وإناّما هم دعاة فقط، س��ماّ
بعثة.

فالنبي  كان يرس��ل البعوث، والسرايا ويخرج بنفسه الشريفة يف 
. الغزوات

وقيل: أناّ السرية، والبعث بمعنى واحد، وهذا عند أكثر المؤرخين.

وهنا مسألة أخرى: �

كم عدد الغزوات والسرايا والبعوث؟  �

والجواب: 

أّم��ا غزوات النبي  قيل:  خمس��ا وعش��رين غزوة، وقيل: س��بعا 
وعشرين وقيل: تسعا وعشرين، وقيل: ثمانية وعشرين.

 وأّما السرايا فعددها أكثر من الغزوات، والخالف يف عددها أكثر من الخالف 
يف الغزوات،  فقيل: أناّها كانت ما بين األربعين سرية إلى السبعين سرية.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َصَفْر فِي  َبْعُد  اأْلَْب��َواِء  -َوَع��ْزَوُة  اْشَتَهْر48  اْل��َغ��ْزُو  ال��ثَّ��انِ��َي��ِة  َوفِ���ي  َه���َذا 

قوله  )َوَعْزَوُة اأْلَْبَواِء َبْعُد فِي َصَفْر(* 

غ��زوة األب��واء: أول غزوة غزاه��ا النبي  وكانت ه��ذه الغزوة يف 
ان، وهما  ى غزوة وداّ ��نة الثانية من الهجرة، وغزوة األبواء تس��ماّ ش��هر صفر من الساّ

موضعان متجاوران.

واألب��واء تبعد عن المدينة نحو أربعة وعش��رين مي��ال، وكان حامل اللواء يف 
ه��ذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب، واس��تخلف النبي  على المدينة 
ان، وادع أي صالح  ا بل��غ وداّ س��عد ب��ن عبادة، ولم يقع قت��ال يف هذه الغزوة، بل لماّ
بن��ي ضمرة بن بكر من قبائ��ل كنانة، وكتب بينه وبينهم كتاًبا على أالاّ يغزوهم، وال 
يغ��زوه، وال يعي��ن عليه ع��دوا، وكانت غيبته  يف ه��ذه الغزوة خمس 

عشرة ليلة.

وأيًضا كان سبب هذه الغزوة رغبة المسلمين يف هتديد طريق قريش التجارية 
بين مكة والشام، وكان عدد المسلمين يف هذه الغزوة سبعين، وقيل: مائتين وكانوا 
جميعا من المهاجرين، ثماّ اشتهر الغزو بعد ذلك، ألناّ المسلمين صار لهم شوكة، 

فُكتب عليهم القتال.
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وأيًضا من األسباب أناّ النبي  أراد أن يصيب من قريش ما أصابت 
 ا تركه النبي�� منه وم��ن أصحابه، ويتس��رد األموال الت��ي أخذوها مماّ
وأصحاب��ه بع��د هجرهت��م، فع��رض له��ذه العير، لكناّ��ه لم يلقه��ا، وأفل��ت منه أبو 
س��فيان، وس��ار النبي  حتاّى بلغ من��ازل بني ضم��رة وصالحهم النبي 

.

وقوله )َهَذا َوفِي الثَّانَِيِة اْلَغْزُو اْشَتَهْر(* 

��نة الثاني��ة م��ن هجرته  بدأت الغ��زوات وتوالت بعد   أي يف الساّ
��س فيها النبي  الثوابت  ��نة األولى كانت تأسيس��ية، أساّ ذلك ألناّ الساّ
الت��ي تجع��ل المجتمع متماس��ًكا، كبن��اء المس��جد، والمؤاخاة بي��ن المهاجرين، 
ق إلى ما عند اهلل  وبذلك قويت  واألنصار، حتاّى تتآلف القلوب وتتشواّ
ش��وكة المسلمين، وبذلوا الغالي والنفيس وجاهدوا بأنفسهم، وأموالهم يف سبيل 

اهلل، ومن أجل نصرة هذا الدين.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل: �

ُل اْل��ِق��ْب��َل��ِة فِ��ي نِ��ْص��ِف َرَج��ْب49 -إَِل���ى ُب���َواَط ُث��مَّ َب���ْدٍر َوَوَج���ْب َت��َح��وُّ

قوله  )إَِلى ُبَواَط(* 

غ��زوة ب��واط ه��ذه الغ��زوة الثاني��ة م��ن حي��ث الرتتي��ب يف غ��زوات النب��ي 
 وق��د خرج رس��ول اهلل  له��ذه الغ��زوة يف مائتي راكب، 
كلاّهم من المهاجرين، إلى بواط من ناحية جبل رضوى، وهو جبل مش��هور عظيم 
قريب من ينبع، وكان ذلك يف شهر ربيع اآلخر وكان رسول اهلل  يريد 
أن يعرتض لعير لقريش، وكان فيها أمية بن خلف ومائة رجل وألفان وخمس��مائة 
��ا علمت قريش بخ��روج النبي  العرتاض  بعير، آتية من الش��ام، فلماّ
قافلته��م، أس��رعت القافلة وغياّ��رت طريقه��ا المعت��اد، أي طريق القواف��ل، ففاته 
 تلك العير، ولم يدركها  فلبث يف بواط بقية ش��هر ربيع 
اآلخر، حتاّى دخل عليه ش��هر جمادى األولى، ثماّ رجع إلى المدينة، وقد استعمل 
ى غزوة  ا خرج،  الس��ائب بن عثمان بن مظعون، وغزوة بواط تسماّ على المدينة لماّ

أوطاس، ألناّ بواط وأوطاس، موضعان  متقاربان.

وقوله )ُثمَّ َبْدٍر(* 

أي ثماّ غزوة بدر، والمقصود هبا هنا غزوة بدر األولى، ألناّ غزوات بدر ثالثة:

غزوة بدر األولى، وغزوة بدر الكربى، وغزوة بدر الموعد كما سيأيت.
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وأّما س��بب غزوة بدر األولى والتي يقال لها أيضا: غزوة س��فوان، أناّ كرًزا بن 
جاب��ر الفهري قد أغار قبل أن ُيس��لم على س��رح المدينة أي عل��ى أصحاب اإلبل 
والغنم التي تسرح حتى أصاب منها، وذهب هبا فخرج النبي  يف طلبه 
حتاّ��ى بلغ واديا يقال له: س��فوان من ناحي��ة بدر، ولذا قيل لها غ��زوة بدر األولى، 
وفاته  كرز ولم يدركه، وكان قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة، 

. والذي حمل اللواء، وكان أبيًضا هو علي بن أبي طالب

ُل اْلِقْبَلِة فِي نِْصِف َرَجْب(*  وقوله )َوَوَجْب َتَحوُّ

فة يف الصالة، بعد  أي أناّ النبي  ُأذن له يف اس��تقبال الكعبة المشراّ
��نة الثانية من  أن كان اس��تقباله لبيت المقدس، وكان ذلك يف نصف رجب من الساّ

الهجرة، كما ذكر الناظم  وهو ما عليه الجمهور.

��نة  ق��ال الحافظ اب��ن حج��ر : وكان التحويل يف نصف رجب من الساّ
الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. أه�.

وعن ابن عباس  قال: )صلاّى رسول اهلل  وأصحابه إلى 
ة والنبي  بيت المقدس س��تة عش��ر ش��هرا ثم ُجعلت القبلة بعدها، وكل ه��ذه المداّ

 يرغب يف أن يوجه إلى الكعبة إلى أن جاءه األمر اإللهي بذلك(.

ى  ِه  َصلَّ  وع��ن ال��رباء ابن عازب  قال: »كاَن َرس��وُل اللَّ
  ِه َة َعَشَر أْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهًرا، وكاَن َرسوُل اللَّ َنْحَو َبْيِت الَمْقِدِس، ِستَّ
ُه: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(  ]س��ورة  َه إلى الَكْعَبِة، فأْنَزَل اللَّ ُيِح��بُّ أْن ُيَوجَّ

��اِس، وُهُم الَيُهوُد: )پ  ��َفَهاُء ِمَن النَّ َه َنْحَو الَكْعَبِة، وقاَل السُّ البق��رة: آي��ة 144[، َفَتَوجَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
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ى مع النبيِّ  َرُج��ٌل، ُثمَّ َخَرَج َبْعَدما  ٹ(  ]س��ورة البقرة: آي��ة 142[ َفَصلَّ

ِة الَعْصِر َنْحَو َبْيِت الَمْقِدِس، َفقاَل: هو  ��ى، َفَمرَّ عَلى َقْوٍم ِمَن األْنَصاِر في َص��الَ َصلَّ
َف  َه َنْح��َو الَكْعَبِة، َفَتَحرَّ ُه َتَوجَّ ِه ، وأنَّ ى مع َرس��وِل اللَّ َيْش��َهُد: أنَّه َصلَّ

ُهوا َنْحَو الَكْعَبِة«)1(. الَقْوُم، حتَّى َتَوجَّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )399(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َشْعَباْن50 -ِم��ْن َبْعِد َذا اْلُعَش��ْيُر َي��ا إِْخَوانِي فِ��ي  ��ْوِم  ال��صَّ َش��ْه��رِ  َوَف���ْرُض 

قوله )ِمْن َبْعِد َذا اْلُعَشْيُر َيا إِْخَوانِي( * 

ى أيًضا: غزوة الُعَش��يرة،  أش��ار الناظم  إلى غزوة ذي العش��ير، وتس��ماّ
يت بذلك: ألناّها وقع��ت بموضع يقال له: ذات العش��ير، كان به  والعش��يراء وس��ماّ
ش��جر كثيف، من ش��جر الُعش��ر، وهذا الموضع يف منطقة ينبع، وهي منطقة لقبيلة 

بني مدلج، وكانت هذه الغزوة بعد بدر األولى لعشرة أيام.

 وسبب هذه الغزوة هو: �

 أناّ النبي  خرج يريد عيرا لقريش، متوجهة إلى الش��ام يقال: أناّ 
رة بخمسين ألف دينار، وألف  قريش��ا جمعت يف تلك العير جميع أموالها، والمقداّ
بعير، وكان قائدها أبو سفيان، وهذه العير التي خرج إليها النبي  حين 
رجعت من الش��ام وكانت سببا لغزوة بدر الكربى، خرج النبي ومعه 
مائة وخمسين رجال، وقيل: مائتين من المهاجرين، حتاّى بلغ العشيرة، واستخلف 
على المدينة أبا س��لمة بن عبد األس��د، وكان حامل اللواء يف هذه الغزوة حمزة بن 
بوهنا، فوجدوا  عب��د المطلب، وكان الل��واء أبيًضا، خرجوا على ثالثين بعي��را يتعقاّ
العي��ر قد مضت قبل ذلك بأي��ام، ورجع النبي  ولم يلق حربا، ووادع 

 بني مدلج.
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ْوِم فِي َشْعَباْن(*  وقوله )َوَفْرُض َشْهرِ الصَّ

��نة الثانية من الهجرة، وكان ذلك يف   أي أناّ صيام ش��هر رمضان، فرض يف الساّ
شهر شعبان.

��نة الثانية من الهجرة، فتويف رسول  قال ابن القيم : وكان فرضه يف الساّ
اهلل  وقد صام تسع رمضانات.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

��ْهر51ِ -َواْلَغ��ْزَوُة اْلُكْب��َرى الَّتِ��ي بَِب��ْدِر ��ْوِم فِي َس��ابِِع َعْش��رِ الشَّ فِ��ي الصَّ

قوله )َواْلَغْزَوُة اْلُكْبَرى الَّتِي بَِبْدِر( * 

ى بدر الكربى،  وب��در الثانية  ��م الناظم  ع��ن غزوة بدر التي تس��ماّ تكلاّ
نة الثانية  تمييزا لها عن بدر الصغرى، وهذه الغزوة غزوة بدر الكربى كانت يف الساّ
م��ن الهجرة، يف رمض��ان وهذا باإلجم��اع، واخُتلف يف تعيين الي��وم الذي وقعت 
فيه، فقيل: يف الس��ابع عشر من رمضان وقيل: غير ذلك، وهذه الغزوة كانت نصًرا 

ق اهلل هبا بين الحق، والباطل. عظيًما للمسلمين، وقوت هبا شوكتهم، وفراّ

وكان سبب هذه الغزوة: �

 أناّ العير التي خرج من أجلها النبي  يف غزوة ذي العشيرة، متاّجهة 
ا سمع النبي  برجوع هذه  إلى الشام يف تجارة لقريش، قد فاتت، ولماّ
القافل��ة خ��رج إليها، وندب النب��ي  الناّاس للخروج له��ذه العير، ولم 
ُيل��زم أحًدا، ألناّ أبا س��فيان كان معه حوالي ثالثون رجاًل، فبلغ أبا س��فيان خروج 
النب��ي  فبعث، وأعلم قريش��ا بمك��ة، فخرج الناّاس من مكة س��راعا، 
ولم يتخلاّف من األش��راف غير أبي لهب وبعث مكانه العاص بن هش��ام، وكانت 
  هتم تس��عمائة وخمس��ين رجال، فيهم مائة فارس، وخ��رج النبي عداّ
من المدينة لثالث خلون من رمضان، ومعه ثالثمائة وثالث عش��رة رجال، معهم 
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فرسين أحدهما للمقداد بن عمرو، والثاين للزبير بن العوام، وكانت اإلبل سبعين 
يتعاقبون عليه��ا، ووردت األخبار للنبي  ب��أناّ العير قاربت بدرا وأناّ 
المش��ركين خرجوا ليمنعوا عنها، ثماّ ارتحل، ون��زل يف بدر يف أدنى ماء من القوم، 
ا  وأش��ار س��عد بن معاذ بأن ُيبنى للنبي  عريش��ا، وأقبل��ت قريش فلماّ
ُه��مَّ إْن ُتْهِلْك  ُه��مَّ آِت ما َوَعْدَتنِي، اللَّ ُهمَّ َأْنِجْز لي م��ا َوَعْدَتنِي، اللَّ رآه��م ق��ال: »اللَّ
ا َيَدْيِه  ِم ل ُتْعَبْد في األْرِض، َفم��ا َزاَل َيْهتُِف بَربِِّه، َمادًّ هِذه الِعَصاَبَة ِمن َأْهِل الْس��الَ
ُمْسَتْقبَِل الِقْبَلِة، حتَّى َسَقَط ِرَداُؤُه عن َمْنِكَبْيِه، فأَتاُه َأُبو َبْكٍر فأَخَذ ِرَداَءُه، فأْلَقاُه عَلى 
ْنِجُز  ُتَك َربََّك؛ فإنَّه َس��يُ َمْنِكَبْيِه، ُثمَّ الَتَزَمُه ِمن َوَرائِِه، َوقاَل: يا َنبِيَّ اللِه، َكَفاَك ُمَناَش��دَ

��ُه : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ل��َك ما َوَعَدَك، فأْنَزَل اللَّ
ُه بالَماَلئَِكِة«)1(. ُه اللَّ پ پ ڀ ڀ ڀ(  ]سورة األنفال: آية 9[، فأَمدَّ

 فكانت هزيمة كبيرة لقريش، وكانت هذه الوقعة يف السابع عشر من رمضان، 
وحمل عبد اهلل بن مس��عود رأس أبي جهل للنبي  فس��جد ش��كرا هلل، 
ونص��ر اهلل نبياّه بالمالئكة فُقتل من المش��ركين س��بعون رجال، واألس��رى كذلك، 
  ه العباس، وبع��د المعرك��ة أمر رس��ول اهلل�� وم��ن بي��ن األس��رى عماّ
بسحب القتلى إلى القليب، وأقام ببدر ثالث ليال، واستشهد من المسلمين أربعة 
ا وصل إلى الصفراء راجعا  عش��ر، س��تاّة من المهاجرين، وثمانية من األنصار، ولماّ
م��ن ب��در، أمر علًي��ا  فضرب عنق النض��ر بن الحارث، حي��ث كان إذا تلى 
النبي  يقول لقريش: ما يأتيكم به محمد إالاّ أساطير األولين،  ثماّ أمر 

كذلك بضرب عقبة بن أبي معيط.

صحيح مسلم )1763(.  )1(
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ْهرِ( *  ْوِم فِي َسابِِع َعْشرِ الشَّ وقوله )فِي الصَّ

أي وقعت هذه الغزوة يف اليوم الس��ابع عش��ر من ش��هر الصوم، شهر رمضان 
نة الثانية للهجرة. المبارك من الساّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن،  والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

اْلِفْطرِ َزَك���اُة  فِ��ي��ِه  -َوَوَج���َب���ْت  ِم����ْن َب���ْع���ِد َب������ْدٍر بِ���َل���َي���اٍل َع��ْش��ر52ِ 

قوله  )َوَوَجَبْت(* 

وجبت بمعنى:  ُفرضت.

وقوله )فِيِه(* 

نة  الضمير يعود على شهر رمضان، والمقصود: أناّ زكاة الفطر فرضت يف الساّ
الثانية من الهجرة يف شهر رمضان.

وقوله )َزَكاُة اْلِفْطرِ(* 

��ق بالفطر من  يت بذل��ك ألناّها تتعلاّ  زكاة الفط��ر أي زكاة عي��د الفط��ر، وس��ماّ
صيام شهر رمضان، وزكاة الفطر المراد هبا: الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة 
الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، ألناّ الفطر من رمضان سبب وجوهبا 
فأضيفت إليه، واألصل يف وجوهبا ما ثبت يف الصحيح عن ابن عمر  قال: 
��ِه  َزَكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمن َتْمٍر، أْو َصاًعا ِمن َش��ِعيٍر  »َفَرَض َرس��وُل اللَّ
ِميَن، وَأَمَر بَها أْن  ِغيِر والَكبِيِر ِمَن الُمْس��لِ َكِر واأُلْنَثى، والصَّ ، والذَّ عَلى الَعْبِد والُحرِّ

اَلِة«)1(. ى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس إلى الصَّ ُتَؤدَّ

صحيح البخاري )1503(.  )1(
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��ِه  َزكاَة  وج��اء عن ابن عباس قال: »فرَض رس��وُل اللَّ
الِة  اها قبَل الصَّ فِث وطعمًة للمس��اكيِن م��ن أدَّ غِو والرَّ ائِم مَن اللَّ الفط��ِر ُطه��رًة للصَّ

دقاِت«)1(. الِة َفهَي صدقٌة مَن الصَّ اها بعَد الصَّ َفهَي َزكاٌة مقبولٌة ومن أدَّ

وزكاة الفطر هلا فوائد كثرية على الفرد واجملتمع منها:  �

ت كمال *  أناّه��ا تجرب النق��ص الذي يكون بس��بب اللغو، واألمور الت��ي تفواّ
الصوم.

تعترب زكاة الفطر من أس��مى صور التكافل االجتماعي، حيث تغني جميع * 
الفقراء والمساكين عن ذل السؤال يف يوم العيد.

وقوله )ِمْن َبْعِد َبْدٍر بَِلَياٍل َعْشرِ( * 

أي فرض��ت زكاة الفطر بعد غزوة بدر الكربى بعش��ر ليال، وغزوة بدر كانت 
يف الس��ابع عشر من رمضان، ففرضت الزكاة بعدها بعشر ليال أي قبل ختم الشهر 

بيوم أو يومين أو ثالثة.

��نة الثانية أم��ر الناس بزكاة  ق��ال اب��ن جرير الطب��ري : وفيها أي يف الساّ
الفطر، وقد قيل إناّ النبي  خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين 

وأمرهم بذلك. أه� . 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه أبو داود )1609(، وابن ماجه )1827(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َفاْدِر ُخْلٌف  اْلَماِل  َزَك��اِة  -َوفِ��ي  َوَم�����اَت�����ْت اِْب����نَ����ُة ال���نَّ���بِ���يِّ اْل���َب���ر53ِّ 

قوله  )َوفِي َزَكاِة اْلَماِل(* 

الزكاة يف اللغة: النماء والزيادة، يقال زكى الش��يء أي نمى وزاد، وأيًضا تأيت 
بمعنى الطهارة، قال اهلل تعالى: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  ]س��ورة الش��مس: آية 9[. أي 

رها من الذنوب واألدناس. من طهاّ

واصطالح��ا هي: حق مخصوص، يف مال مخصوص، بش��روط مخصوصة، 
ألصن��اف مخصوصة، يف وقت مخصوص، ق��ال اهلل تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  ]س��ورة التوبة: 

آية 103[.

 والزكاة هي: الركن الثالث من أركان اإلسالم بعد الشهادتين والصالة، وقد 
نة واإلجماع. ثبت وجوهبا يف الكتاب والساّ

وقوله )ُخْلٌف َفاْدِر(* 

��نة التي فرض��ت فيها زكاة  أش��ار الناظ��م   إل��ى وجود الخالف يف الساّ
��نة الرابعة،  ��نة الثانية، وقيل: يف الساّ ��نة األولى، وقيل: يف الساّ الم��ال، فقيل: يف الساّ

ت بثالث مراحل: وغير ذلك، فالزكاة مراّ
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المرحل��ة األولى: الوجوب لكن على س��بيل اإلطالق، واإلنس��ان ما وجب 
عليه شيء معياّن.

المرحلة الثانية: الوجوب هبذا التقدير والتعيين الموجود اآلن، لكن بدون أن 
نة الثانية من الهجرة. يبعث الناس لقبضها من أصحاهبا، وهذا كان يف الساّ

المرحلة الثالثة: أناّ رس��ول اهلل  صار يرسل السعاة، لقبضها من 
نة التاسعة من الهجرة. أهلها وهذا كان يف الساّ

 *) وقوله )َوَماَتْت اِْبنَُة النَّبِيِّ اْلَبرِّ

نة الثانية من الهجرة ماتت ابنة النبي  رقية  نة، الساّ  أي يف هذه الساّ
 وقد ذكرها الناظم يف البيت الذي يلي هذا البيت.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن،  والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

��ْف��رِ َق��ْب��َل ُرُج����وِع ال��سَّ َزْوَج�����ُة ُع��ْث��َم��اَن َوُع�����ْرُس ال��طُّ��ْه��ر54ِ -ُرَق���يَّ���ٌة 

قوله  )ُرَقيٌَّة(* 

ا نفر النبي  إلى عير أبي  رقي��ة هي:  بنت النبي  فلماّ
ضها. سفيان كانت مريضة، وخلاّف عليها زوجها عثمان بن عفان يمراّ

ْفرِ( *  وقوله )َقْبَل ُرُجوِع السَّ

  أي قبل رجوع الجيش الذين س��افروا للقتال إلى المدينة والنبي
��ا انتهت المعركة، أقام بالعرصة ثالثة أيام، وكان من عادته   كما  لماّ
ا أقام  ثب��ت يف الصحيحي��ن  )إذا ظه��ر على قوم أقام بس��احتهم ثالثا ثم رج��ع( فلماّ
بس��احتهم ثم سار ومعه األسارى، والغنائم قافال من معركة بدر إلى المدينة، بعث 
��ران بالفت��ح، والنصر، وهما  النبي  بين يديه إلى المدينة بش��يرين يبشاّ
عب��داهلل بن رواحة إلى أعالي المدينة، وزيد بن حارثة إلى الس��افلة، قال أس��امة بن 
َة بنِت رس��وِل اللِه ، وكان  ْينا التراَب على ُرَقيَّ زيد : »فأتانا الخبُر حين َس��وَّ
ُضها بأمِره ، وضرب رس��وُل اللِه له  اَن قد احَتَبس عندها ُيَمرِّ زوُجه��ا عثماُن بُن َعفَّ

بَسْهِمه وأجِره في بدٍر«)1(.

أخرجه ابن إس��حق معلقا كما يف )الس��يرة( البن هش��ام )642/1( مختصرا باختالف يس��ير، وأخرجه   )1(
موصوال البيهقي )19056( مطوال بنحوه.
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وقوله  )َزْوَجُة ُعْثَماَن(* 

رقي��ة هي: زوج��ة عثمان بن عفان، وق��د تخلاّف عثمان عن غ��زوة بدر،  ولم 
يش��هدها بس��بب مرض زوجته رقية، وكان تخلاّفه بأم��ر النبي  ولهذا 

قسم له النبي  يف غنائم بدر، وضرب له بسهم.

وقوله )َوُعْرُس الطُّْهرِ(* 

 أش��ار الناظ��م  إل��ى زواج فاطم��ة  وأرضاه��ا بن��ت النب��ي 
 الطاه��رة العفيفة، وق��د ذكر ابن كثير يف البداي��ة والنهاية  )أناّ دخول 
علي بن أبي طالب  على زوجته فاطمة بنت رس��ول اهلل  كان 

يف سنة ثنتين بعد وقعة بدر( أه�.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن والص��الة، والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل: �

اْل��َق��ْدِر َوَأْس���َل���َم اْل��َع��بَّ��اُس َب��ْع��َد اأْلَْس����ر55ِ -َف��اطِ��َم��ٍة َع��َل��ى َع��ِل��يِّ 

قوله  )َفاطَِمٍة َعَلى َعِليِّ اْلَقْدِر(* 

��نة الثانية من الهجرة، زواج عل��ي بن أبي طالب بفاطمة بنت  من أحداث الساّ
رس��ول اهلل  وزواج عل��ي  بفاطم��ة، كان بعد غزوة ب��در، كما جاء يف 
الصحيحي��ن أن علًي��ا قال: »َكاَنْت لي َش��اِرٌف ِمن َنِصيبِي ِم��َن الَمْغَنِم، وكاَن النبيُّ 
ا أَرْدُت أْن أْبَتنَِي بَفاِطَمَة بْنِت َرسوِل   أْعَطانِي َشاِرًفا ِمَن الُخُمِس، َفَلمَّ
اًغا ِم��ن َبنِي َقْيُنَقاَع أْن َيْرَتِح��َل َمِعي، َفَنْأتَِي  ��ِه ، واَعْدُت َرُجاًل َصوَّ اللَّ

اِغيَن، وَأْسَتِعيَن به في ولِيَمِة ُعُرِسي«)1(. وَّ بإْذِخٍر أَرْدُت أْن أبِيَعُه ِمَن الصَّ

وقوله )َوَأْسَلَم اْلَعبَّاُس َبْعَد اأْلَْسرِ(* 

ير يف أي  أي أس��لم العباّاس عماّ النبي  وقد اختلف أصحاب الساّ
عام كان إس��المه، وما ذهب إليه الناظم هو أناّه أس��لم بعد أن ُأس��ر مع من ُأسر من 
المشركين يف غزوة بدر، وقيل: أناّه كان مسلًما قبل ذلك، وإناّما جاء مع المشركين 
مكرها، ويدلاّ على هذا ما رواه اإلمام أحمد وغيره  )أاّنه قال إناّي كنت مسلما قبل، 
وإناّما استكرهوين(  وذكر أهل العلم أناّ إسالم العباس قديًما، وكان يكتم إسالمه، 
وخرج مع المش��ركين يوم بدر فقال رسول اهلل : من لقي العباس فال 

صحيح البخاري )2089(.  )1(
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يقتله، فإناّه خرج مس��تكرها، فأس��ره أبو اليسر كعب بن عمرو، ففادى نفسه ورجع 
إلى مكة، ثماّ أقبل إلى المدينة مهاجرا.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

ْث��رِ ��ى َي����ْوَم ِع��ي��ِد ال��نَّ��ْح��ر56ِ -َوَق��ْي��نُ��َق��اُع َغ��ْزُوُه��ْم فِ��ي اْلِ َوَب���ْع���ُد َض��حَّ

قوله  )َوَقْينَُقاُع(* 

أي وغ��زوة بني قينقاع، وبن��وا قينقاع هم: قبيلة من قبائ��ل اليهود الثالثة التي 
ا هاج��ر النبي إل��ى المدين��ة واَدَعهم  كان��ت تس��كن يف المدين��ة، فلماّ
ت بين��ه وبينهم معاهدة، وكتب بذلك كتاب، وكان بنوا قينقاع  وتماّ

. ل من نقض العهد من قبائل اليهود، فغزاهم النبي أواّ

ْثرِ(*  وقوله )َغْزُوُهْم فِي اْلِ

 النبي  غزا بني قينقاع يف، إثر غزوة بدر يف منتصف ش��هر ش��وال 
فحاصره��م النب��ي  خمس عش��رة ليلة، وألق��ى اهلل  يف قلوهبم 
ع��ب، ونزل��وا عل��ى حك��م النبي  فأم��ر هب��م فكتاّف��وا وكان النبي  الراّ
 يريد أن يقتل مقاتلتهم، ولكن ش��فع فيهم عبد اهلل بن أبي الذي كان 
يظهر إس��المه ويبط��ن الكفر والنف��اق، وألحاّ على النب��ي  فأمر النبي 

 أن ُيجلوا وُيخرجوا من المدينة.

وكان سبب هذه الغزوة:  �

أناّ امرأة من العرب،  قدمت بَجَلب لها، أي ما ُيجلب للسوق لبيعه، فباعته يف 
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سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدوهنا على كشف وجهها  وأبت، 
ا قامت انكشفت  فعمد الصائغ إلى طرف ثوهبا فعقده إلى ظهرها، وهي غافلة، فلماّ
عورهتا فضحكوا هبا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان 
ت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على  يهودًيا، فشداّ
اليهود، فوقع الش��راّ بينهم وبين بني قينقاع، فخرج النبي  لحصارهم، 
واس��تخلف على المدينة بش��ير بن عبد المن��ذر، فحاصرهم  خمس 
عش��رة ليل��ة، ونزلوا على حكمه  فش��فع فيهم عب��د اهلل بن أبي ابن 
عه فيهم بعد ما ألحاّ على  س��لول رأس المنافقين، ألناّهم كانوا حلفاء الخزرج، فشفاّ

رسول اهلل  وكانوا يف طرف المدينة.

ى َيْوَم ِعيِد النَّْحرِ(*  وقوله )َوَبْعُد َضحَّ

ى يف ش��هر ذي الحجة، يف يوم عيد األضحى المبارك من  أي وبعد ذلك ضحاّ
نة الثانية للهجرة. الساّ

ى رس��ول اهلل  ��نة الثانية للهجرة ضحاّ ق��ال اب��ن األثير : فيه��ا أي يف الساّ
 بالمدين��ة، وخ��رج الناّاس إل��ى المصلاّى، وذبح بيده ش��اتين، وقيل: 
ل عيد أضحى رآه المسلمون. شاة، وكان ذلك بْدُء هذه الشعيرة، وهذه الصالة أواّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم - على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

��ِوي��ِق ُث��مَّ َق��ْرَق��َرْة َواْل���َغ���ْزُو فِ��ي ال��ثَّ��الِ��َث��ِة اْل��ُم��ْش��َت��ِه��َرْة57 -َوَغ����ْزَوُة ال��سَّ

ِويِق( *  قوله   )َوَغْزَوُة السَّ

نة الثانية من الهجرة. هذه الغزوة كانت يف ذي الحجة من الساّ

وكان سبب هذه الغزوة : �

ا رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي وقعت هبم يف غزوة بدر،  أناّ أبا سفيان لماّ
نذر أالاّ يغس��ل رأس��ه بالماء، حتاّى ينتقم ويثأر من محم��د وأصحابه، بمن أصيب 
م��ن قوم��ه، فخرج يف مائتي راك��ب، وجاءوا إلى المدينة من جه��ة نجد، حتاّى أتوا 
المدينة من الناحية الش��رقية للمدينة، حتاّى وصلوا إل��ى منطقة فيها اليهود من بني 
م بن مش��كم من اليهود، فسقاه وأطعمه، وبطن له من خرب  الناّضير، فنزل عند س��الاّ
ا أصبح حرق يف أسوار من نخل يف المدينة وقطعها، إفساًدا وتخريًبا  المسلمين، فلماّ
��ور هو صغار النخ��ل المجتمعة، وقتل رجاًل من األنصار،  من باب االنتقام، والساّ
وحليف��ا له، ثماّ فراّ هاربا، فخرج رس��ول اهلل  بمن معه يف إثره، فجعل 
فون منها، حتاّى  ��ِويِق الذي هو زادهم، يتخفاّ أبو س��فيان وأصحابه يلقون جرب السَّ
يسرع س��يرهم خوفا من الطلب، وقد اس��تخلف النبي  على المدينة 
أبا لبابة بن المنذر، فخرج النبي  يف طلب أبي سفيان حتاّى بلغ قرقرة 

الكدر، ثماّ انصرف راجًعا، وقد فاته أبو سفيان، ولم يدركه.
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ِويِق: � ومّسيت غزوة السَّ
 ألناّ المش��ركين الذي��ن طلبه��م النبي  ألقوا أزوادهم خش��ية أن 
ِويِق،  يدركهم النبي  وأصحابه، وكان عامة أزوادهم أي طعامهم السَّ
��ِويِق هو: مطحون الحنطة أو الش��عير، وهو يقلى، ثماّ يطحن، ثماّ ُيس��ف تارة  والسَّ

بالماء،  وتارة بالعسل، وتارة بالسمن والعسل.

وقوله )ُثمَّ َقْرَقَرْة(* 

مّسيت غزوة قرقرة بهذا االسم:  �
ألناّه الموضع الذي انتهى إليه النبي  يف طلب من كان يبتغيه من 
ى: قرقرة الكدر، والقرقرة هي: األرض  المشركين، فس��ار حتاّى بلغ موضًعا يس��ماّ
ى تلك األرض نس��بة  الملس��اء، والكدر نوع من الطير يف لونه كدرة، فكانت تس��ماّ
إلي��ه إذ يتخذها موطن��ا، والناظم  يرى أناّ غزوة قرقرة، غزوة مس��تقلاّة، غير 

ِويِق، وقرقرة غزوة واحدة. ِويِق، ومن العلماء من عداّ غزوة السَّ غزوة السَّ

ة منها وهي غزوة قرقرة الكدر. قال ابن كثير : غزوة السويق يف ذي الحجاّ

وقوله )َواْلَغْزُو(* 
 أي الغزوات.

وقوله )فِي الثَّالَِثِة اْلُمْشَتِهَرْة(* 
��نة الثالث��ة م��ن الهجرة، كُثرت الغزوات، واش��تهرت، وس��يذكرها  أي يف الساّ

الناظم تباًعا.
هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

َوَب��نِ��ي ُس��َل��ْي��ِم َغ��َط��َف��اَن  اْل���َك���رِي���ِم58 -فِ���ي  اْب����نَ����ُة  ُك���ْل���ُث���وَم  َوُأمُّ 

قوله  )فِي َغَطَفاَن( * 

غ��زوة غطف��ان هي: أكرب غ��زوة قاده��ا النبي  قب��ل معركة أحد، 
ى غ��زوة ذي َأَم��ر وه��و: م��اء اجتمع��ت علي��ه غطف��ان، فقصده��م النب��ي  وتس��ماّ
 تخويفا وتش��ريدا لهم، وكانت يف شهر صفر، وقيل: يف ربيع األول، 

نة الثالثة من الهجرة،  وكانت هذه الغزوة يف الساّ

وكان سبب هذه الغزوة : �

أناّ��ه  بلغه أناّ رجاًل يقال ل��ه: دعثور بن الحارث الغطفاين، جمع 
ى: بذي أمر، باسم الماء  جمًعا من ثعلبة، ومحارب، بموضع من ديار غطفان، يسماّ
  ال��ذي فيه يريدون اإلغارة على أط��راف المدينة، فخرج إليهم النبي
يف أربعمائ��ة وخمس��ين رجال م��ن أصحابه، واس��تخلف على المدين��ة عثمان  بن 
ا س��معوا بخ��روج النب��ي  هرب��وا يف رؤوس الجبال، ويف  عف��ان، فلماّ
هذا المح��ل أصاب النبي  المطر الكثير، فب��لاّ ثيابه، وثياب أصحابه 
 فنزع  ثوبه، ونشره على الشجرة، ليجف واضطجع بمرأى 
ع  المش��ركين، فبعث المش��ركون دعثورا الذي هو س��يد القوم، وأشجعهم المجماّ
له��م، قالوا له: ق��د انفرد محمد، فعليك به، فجاء ومعه س��يفه حتاّى قام على رأس 
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  ث��ماّ ق��ال: م��ن يمنعك من��ي الي��وم؟  فقال  رس��ول اهلل
اهلل، ودفع��ه جربي��ل على ظهره، فوقع الس��يف من يده، فأخذ الس��يف رس��ول اهلل 
 ثماّ قال: من يمنعك مني اليوم يا دعثور؟  قال: ال أحد، ُكن خير آخذ 
فرتكه وعفى عنه، فقال أشهد أالاّ إله إالاّ اهلل، وأناّ محمدا رسول اهلل، واهلل ال أجمع 
الناّ��اس لحرب��ك أبدا فدفع له النبي  س��يفه فقال ل��ه دعثور: واهلل إناّك 
لخي��ر مناّ��ي، ثماّ أتى قومه فجعل يدعوهم إلى اإلس��الم، وأخربه��م أناّه رأى رجال 
طوي��ال دفعه يف صدره، فوقع على ظهره، فقال علمت أناّه ملك، فأس��لمُت فنزلت 

هذه اآلية: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(  

]سورة المائدة: آية 11[.

 ثماّ أقبل  ولم يلق حرًبا، وكانت مدة غيبته إحدى عشرة ليلة.

وقوله )َوَبنِي ُسَلْيِم(* 

نة الثالثة من  نة الثانية من الهجرة، ولم تكن يف الساّ  كانت غزوة بني سليم يف الساّ
ى غزوة  الهجرة، وكانت عقب فراغه  من غزوة بدر بسبع ليال، وتسماّ
الُك��ْدر وهو اس��م: ماء كانوا ينزل��ون عليه، والكدر هو: الماء الذي كدر بش��وائب 

غيرت طعمه، أو لونه.

وكان سبب هذه الغزوة: �

أناّ النبي  أتته أخبار بأناّ بني سليم قبيلة من قبائل غطفان، تحشد 
ا قدم  المدينة من بدر، لم يقم إالاّ سبع ليال،  اهتا لغزو المدينة، فلماّ قواّ
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حتاّى غزى بنفس��ه يريد بني س��ليم، وكان عدد المس��لمين مائتين، واستعمل على 
المدينة س��باع بن عرفط��ة الغفاري  فبلغ ماًء من مياهه��م يقال له: الكدر، 
فأق��ام ث��الث ليال، ثماّ رجع إل��ى المدينة، ولم يل��ق حربا، وارتفع الق��وم وهربوا، 
وبقيت نعمهم فظفر هبا،  وانحدر هبا إلى المدينة  وكانت خمس��مائة 

بعير، وكانت مدة غيبته خمس عشرة ليلة.

وقوله )َوُأمُّ ُكْلُثوَم اْبنَُة اْلَكرِيِم(* 

 أش��ار الناظ��م إلى زواج أم كلثوم بنت النب��ي  بعثمان بن عفان، 
نة الثالثة من الهجرة. وذلك يف الساّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

��ْه َوَخ��صَّ بِ��َه��ا  ُع��ْث��َم��اَن  َج  -َزوَّ َج ال���نَّ���بِ���يُّ َح���ْف���َص���ْة59  ُث�����مَّ َت��������َزوَّ

َج ُعْثَماَن بَِها(*  قوله  )َزوَّ

ج عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم، وكان  المقص��ود: أناّ النبي  زواّ
ج بأم كلثوم، وذلك  ا ماتت رقية، تزواّ متزوًجا أختها رقية  وماتت عنه، فلماّ
نة الثالثة من الهجرة، ولم تزل عنده إلى أن ماتت  ولم تلد له شيئا. يف الساّ

ْه(*  وقوله )َوَخصَّ

أي أناّ عثم��ان بن عفان اختصاّ هبذه الخصيصة من دون جميع الصحابة، بأن 
ج بنتي النبي  رقية، وأم كلثوم، ولذلك لقاّب بذي النورين. تزواّ

َج النَّبِيُّ َحْفَصْة( *  وقوله )ُثمَّ َتَزوَّ

��نة  كان زواج النب��ي  م��ن حفصة بن��ت عمر بن الخطاب يف الساّ
الثالثة من الهجرة، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي البدري.

وق��د ج��اء يف صحيح البخ��اري عن عبد اهلل ب��ن عم��ر   »أنَّ ُعَمَر بَن 
��ْهِميِّ -وكاَن  ��اِب ِحي��َن َتَأيََّمْت َحْفَص��ُة بْنُت ُعَمَر ِم��ن ُخَنْيِس بِن ُحَذاَفَة السَّ الَخطَّ
َي بالَمِديَنِة- قاَل ُعَمُر:  ِه  قْد َش��ِهَد َبْدًرا، ُتُوفِّ ِمن أْصَحاِب َرس��وِل اللَّ
اَن، َفَعَرْضُت عليه َحْفَصَة، َفُقلُت: إْن ِش��ْئَت أْنَكْحُتَك َحْفَصَة  َفَلِقيُت ُعْثَماَن بَن َعفَّ
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َج  بْن��َت ُعَم��َر، قاَل: َس��َأْنُظُر في أْم��ِري، َفَلبِْثُت َلَيالَِي، َفق��اَل: قْد َبَدا ل��ي أْن ل أَتَزوَّ
َيوِمي هذا، قاَل ُعَمُر: َفَلِقيُت أَبا َبْكٍر، َفُقلُت: إْن ِشْئَت أْنَكْحُتَك َحْفَصَة بْنَت ُعَمَر، 
َفَصَمَت أبو َبْكٍر َفَلْم َيْرِجْع إَليَّ ش��يًئا، َفُكْنُت عليه أْوَج��َد ِمنِّي عَلى ُعْثَماَن، َفَلبِْثُت 
��اُه، َفَلِقَينِي أبو َبْكٍر َفقاَل:  ِه ، فأْنَكْحُتَها إيَّ َلَيالِ��َي ُثمَّ َخَطَبَها َرس��وُل اللَّ
��َك وَج��ْدَت َعَل��يَّ ِحيَن َعَرْضَت َعَل��يَّ َحْفَصَة َفَل��ْم أْرِجْع إَلْيَك؟ ُقل��ُت: َنَعْم،  َلَعلَّ
ق��اَل: فإنَّه َل��ْم َيْمَنْعنِي أْن أْرِجَع إَلْي��َك ِفيما َعَرْضَت، إلَّ أنِّي قْد َعِلْمُت أنَّ َرس��وَل 
ِه ، ولو  ْفِش��يَ ِس��رَّ َرسوِل اللَّ ِه  قْد َذَكَرَها، َفَلْم أُكْن أِلُ اللَّ
َتَرَكَه��ا َلَقبِْلُتَها«)1( وقد طلاّقه��ا النبي  وأمره اهلل بمراجعتها، فقد روى 
الحاكم من حديث أنس  أناّ النبي  طلاّق حفصة،  فأتاه جربيل 
امة وهي زوجتك  امة قواّ  فق��ال: يا محمد طلقت حفصة وه��ي صواّ

يف الجنة فراجعها(.

وقد توفياّت  س��نة خمس وأربعين للهج��رة، وصلاّى عليها مروان بن 
الحكم وهو أمير المدينة يف خالفة معاوية  وأرضاه.

هذا واهلل أعلم وأحكم،  وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )4005(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن،  والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أّما بعد، قال الناظم  تعاىل:  �

اٍل َوَح��ْم��َراِء اأْلََس���ْد60 -َوَزْي��نَ��ًب��ا ُث���مَّ َغ���َزا إَِل���ى ُأُح���ْد فِ��ي َش��ْه��رِ َش���وَّ

قوله  )َوَزْينًَبا(* 

ج النب��ي  بع��د حفصة بن��ت عمر، بزينب بن��ت خزيمة   أي ت��زواّ
ى )بأماّ المس��اكين( لكثرة إطعامها المس��اكين،  بن الحارث الهاللية، وكانت تس��ماّ
وإحس��اهنا إليه��م، وصدقته��ا عليهم، وكانت عن��د الحصين بن الح��ارث بن عبد 
جها النبي  وهي:  المطلب، وقيل: عند أخيه الطفيل فمات عنها فتزواّ
هتا مع النبي  ولم  أول نس��ائه موًتا، وقد ماتت بالمدين��ة، ولم تطل مداّ

يصب منها بولد.

اٍل( *  وقوله )ُثمَّ َغَزا إَِلى ُأُحْد فِي َشْهرِ َشوَّ

��نة الثالثة م��ن الهجرة، باتفاق  أي ثماّ كانت غزوة أحد يف ش��هر ش��وال يف الساّ
الجمهور.

وكان سبب هذه الغزوة: �

ه��و رغبة قريش يف االنتقام ألنفس��هم، وأخذ الثأر لقتاله��م يف بدر، خرج أبو 
س��فيان على ث��الث آالف مقاتل، فعس��كروا قريبا م��ن جبل أحد، فاستش��ار النبي 
 أصحاب��ه فأش��ار أكثرهم بالخ��روج، فخ��رج يف ألف مقات��ل، وأثناء 
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ة أناّ النبي  الطريق انخذل المنافق ابن أبي سلول عبد اهلل بن أبي بثلث الجيش بحجاّ
 عصاه وخرج، ولم يأخذ برأيه، فعس��كر الرس��ول  عند 
جبل أحد ش��مال المدينة، وجعله خلفه، وجعل عليه خمس��ين رامًيا بقيادة عبداهلل 
ب��ن جبي��ر، وأمرهم بعدم الن��زول مهما حص��ل، ثماّ نظاّ��م الجيش، وأعط��ى اللواء 
لمصع��ب ب��ن عمير،  فقات��ل أصحاب رس��ول اهلل  بش��جاعة فانتصر 
المس��لمون يف أول النهار، واهن��زم األعداء، فنزل أكثر الرماة مخالفين أمر رس��ول 
اهلل  لجمع الغنائم، فالتف خالد بن الوليد مع فرقة الخياّالة من خلفهم 
ار فيهم، فاستشهد  فكانت مفاجأة مفجعة، حيث اضطرب المسلمون، فأثخن الكفاّ
ن  عدد منهم أكثر من سبعين وجرح رسول اهلل  وُكسرت رباعيته، ومماّ
استش��هد مصعب حامل اللواء، وحمزة بن عبد المطلب الذي قتله وحش��ي بحربة 
  ى سيد الشهداء وحنظلة بن أبي عامر، فأخرب النبي غدرا، وكان يس��ماّ
ى )غس��يل المالئكة( وانس��حب المس��لمون بأمر  ��له فكان يس��ماّ أناّ المالئكة تغساّ
نوا هبضبة عالية، فعجز  الرسول  نحو الجبل انسحابا منظاّما، ثماّ تحصاّ
عنهم المش��ركون، فقال أبو س��فيان: إناّ موعدكم بدرا للعام المقبل،  فقالوا له بأمر 
الرس��ول  هو بيننا وبينكم موعد، فكان يوم أحد يوم بالء، وتمحيص 

اخترب اهلل المؤمنين، وفضح المنافقين، وأكرم من أراد بالشهادة.

وقوله )َوَحْمَراِء اأْلََسْد(* 

حم��راء األس��د هي: جبل أحمر، جنوب المدينة على مس��افة عش��رين كيال، 
��نة الثالثة من الهجرة، وكانت غزوة أحد يف يوم الس��بت  وكانت هذه الغزوة يف الساّ
ا كان من الغ��د يوم األحد  ��نة الثالث��ة من الهج��رة، فلماّ النص��ف من ش��وال من الساّ
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لس��ت عشرة ليلة خلت من ش��وال، أذاّن مؤذن رسول اهلل  يف الطلب 
للعدو، وعهد رس��ول اهلل  أالاّ يخرج معه أحًدا إالاّ من حضر المعركة 
ي��وم أحد، فاس��تأذنه جابر بن عب��د اهلل أن يأذن له يف الخروج مع��ه، فأذن له فخرج 
المس��لمون على م��ا هبم من الجهد، والجراح، وس��بب خروجه  هو 
ته، فبلغ حمراء األس��د وهي: على ثمانية  من أجل أن يرهب العدو، ويظهر لهم قواّ
أمي��ال م��ن المدينة، فأقام هب��ا االثنين والثالث��اء واألربعاء، ثماّ رجع إل��ى المدينة، 
وكان المش��ركون أرادوا الرج��وع إلى المدينة، فكس��رهم وأرهبه��م خروج النبي 

 فتم��ادوا إلى مك��ة، وقد نزل فيهم ق��ول اهلل تعالى: )ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ(  ]س��ورة آل عمران: 

آية 172[.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

�  : أّما بعد، قال الناظم

َمْت َيِقينًا َفاْس��َمَعْن اْلَحَسْن61 -َفاْلَخْمُر ُحرِّ ��ْب��ُط  ال��سِّ ُولِ���َد  َوفِ��ي��َه��ا  َه���َذا 

قوله  )َفاْلَخْمُر(* 

رت، ومنه خمار المرأة. الخمر لغة: مأخوذة من التغطية والساّ

واصطالحا هي: كل ما ُيسكر قليله أو كثيره سواء ُاتاّخذ من العنب، أو التمر، 
أو الحنطة أو الشعير أو غيرها.

والحكم��ة م��ن تحريم الخمر ه��و : حفظ العقل، ألناّ يف ش��رب الخمر زوال 
للعقل.

َمْت َيِقينًا( *  وقوله )ُحرِّ

 : مت بالن��ص الثابت، والدليل عل��ى تحريمها قوله أي أناّ الخم��ر حراّ
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ(  ]سورة المائدة: آية 90[.

وقوله : »ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، وُكلُّ َخْمٍر َحراٌم«)1(.

 وج��اء يف صحي��ح البخاري من حدي��ث عبد اهلل بن عم��ر  عن النبي 
ْني��ا، ُثمَّ َل��ْم َيُت��ْب ِمنْه��ا؛ ُحرَِمها يف   ق��ال: »َم��ن َش��رَِب الَخْم��َر يف الدُّ

صحيح مسلم )2003(.  )1(
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اآلِخَرِة«)1( ويف رواية »ُكلُّ ُمْس��كِرٍ َخْمٌر، وُكلُّ ُمْسكِرٍ َحراٌم، وَمن َشرَِب الَخْمَر في 
ْنيا َفماَت وهو ُيْدِمنُها َلْم َيُتْب، َلْم َيْشَرْبها في اآلِخَرِة«)2(. الدُّ

ة واحدة، واختلف الفقهاء  م قطعا مراّ وقد مراّ تحريم الخمر بمراحل، فلم تحراّ
��نة الثالثة، وقيل:  مت فيها الخمر، فقيل: يف الساّ ��نة التي ُحراّ - رحمهم اهلل - يف الساّ
��نة الرابعة، وقيل: يف الحديبية، وقيل: غير ذلك، واختار الناظم  أناّها  يف الساّ

نة الثالثة من الهجرة. مت يف الساّ ُحراّ

قال القرطبي يف تفسيره: )نزل تحريمها يف سنة ثالث بعد وقعة أحد( أه�.

نة الثالثة بعد غزوة  وقال ابن س��عد يف الطبقات: )أناّ تحريم الخمر كان يف الساّ
أحد( أه�.

وقوله )َيِقينًا( * 
أي أناّ تحريمها ثابت ال شك فيه وال ريب.

وقوله )َفاْسَمَعْن(* 
السمع نوعان:

الن��وع األول: س��مع إدراك وإذع��ان، ومن��ه قوله تعال��ى: )ھ ے * 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(  ]سورة البقرة: آية 285[.

والنوع الثاين: سمع غفلة وهفوة، ومنه قوله تعالى: )ڳ ڳ ڱ * 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(  ]سورة األنفال: آية 21[.

صحيح البخاري )5575(.  )1(
صحيح مسلم )2003(.  )2(
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والمراد هنا النوع األول: وهو سمع اإلدراك واإلذعان والقبول.

وقوله )َهَذا َوفِيَها( * 
نة الثالثة من الهجرة. نة، الساّ أي ويف هذه الساّ

ْبُط اْلَحَسْن(*  وقوله ) ُولَِد السِّ
نة الثالثة من الهجرة، ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، وابن   أي يف هذه الساّ
��نة  فاطمة  بنت النبي ، وكان مولده يف منتصف رمضان يف الساّ
اه النبي  )الحسن(  وه )حربا( فس��ماّ الثالثة من الهجرة، وكانوا قد س��ماّ

يتموه؟  ا جاء  قال لهم: أروين ابني ماسماّ ألناّه لماّ

قال علي: حرًبا يا رسول اهلل، فقال  هو حسن وحناّكه بتمر.

وهنا فائدة: �

ما الفرق بين السبط والحفيد ؟  �

الجواب:

السبط هو: ابن البنت.

والحفيد هو: ابن االبن.

وقيل: أناّ الحفيد كانت تطلق سابًقا على اليد اليمنى، والسبط تطلق على اليد 
اليسرى.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

ابَِع��ِة اْلَغ��ْزُو إَِل��ى ل62 -َوَكاَن فِ��ي الرَّ َأوَّ َربِ���ي���ٍع  فِ���ي  ال��نَّ��ِض��ي��رِ  َب��نِ��ي 

��نة الرابعة من الهجرة، التي افتتحها  بدأ يتكلاّم الناظم  عن أحداث الساّ
نة الرابعة من الهجرة،. بغزوة بني الناّضير، التي كانت يف شهر ربيع األول من الساّ

ابَِعِة( *  وقوله )َوَكاَن فِي الرَّ

نة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد. أي يف الساّ

وقوله )اْلَغْزُو إَِلى َبنِي النَِّضيرِ(* 

أي غ��زوة بن��ي النضير، وبنو النضير ه��ي: إحدى قبائل اليه��ود الذين نقضوا 
  وأرادوا قتله، وزادوا يف عدائهم للنبي ،  العه��د مع النبي
وكان لهم اتاّصال بالمش��ركين والمنافقين من أهل مكة سرا، فحاولوا اغتيال النبي 

 فأجالهم  من المدينة.

 وكان سبب هذه الغزوة:  �

أناّ رج��الً من أصح��اب النبي  قت��ل رجلين لهما عه��د من النبي 
 لم يش��عر ب��ه، فخرج النبي  ومعه أب��و بكر وعمر وطائفة 
م��ن أصحابه إلى يهود بن��ي النضير ليعينوه يف دياّتهما لما بين��ه وبينهم من الحلف، 
فقالوا نعم فاجتمع اليهود والنبي  جالس عندهم وتشاوروا وقالوا من 
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رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقى القوم عمرو بن جحاش 
لعنه اهلل، ونزل جربيل من عند رب العالمين على رسوله  فأعلمه بما 
ز لقتالهم، ألناّهم  وا به، فنهض  من وقته راجًعا إلى المدينة ثم تجهاّ هماّ
وا بقتله فخرج بنفسه  نقضوا العهد وخانوا الرس��ول  أعظم خيانة وهماّ
عب، وسألوا رسول  لقتالهم وحاصرهم س��تاّ ليال فقذف اهلل  يف قلوهبم الراّ
اهلل  أن يجليه��م، ويكفاّ عن دمائهم على أناّ لهم ما حملت اإلبل من 

. أموالهم إالاّ السالح ففعل

ًل( *  وقوله )فِي َربِيٍع َأوَّ

نة الرابعة من الهجرة يف شهر ربيع األول. أي كانت غزوة بني النضير يف الساّ

وهنا فائدة: �

فقد بياّنت س��ورة الحش��ر أحداث هذه الغزوة، وفصلت القول فيها، ووصف 
اهلل  فيه��ا م��ا حدث مع يهود بن��ي النضير، وفض��ح مس��لك المنافقين وبياّن 
أح��كام الف��يء، وأثنى عل��ى المهاجرين واألنص��ار وبياّن بعض أح��كام الحرب، 
وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى، واالستعداد لليوم اآلخر، ثماّ ختمها بالثناء على 

نفسه  وبيان أسمائه وصفاته.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َم��ْة َس���َل���َم���ْة63 -َوَبْع��ُد َم��ْوُت َزْينَ��َب اْلُمَقدَّ ُأمِّ  نِ����َك����اُح  َوَب�����ْع�����َدُه 

قوله  )َوَبْعُد َمْوُت َزْينََب( * 

ى )أماّ المساكين(  أي وبعد ذلك توفاّيت زينب بنت خزيمة الهاللية ، التي تسماّ
  ة بقائها مع النبي نة الرابعة من الهجرة، واخُتلِف يف مداّ وكان هذا يف الساّ
فقيل: ثالثة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر، وقيل: غير ذلك، قال ابن سعد يف الطبقات: 
)وتوفاّيت يف آخر ش��هر ربيع اآلخر على رأس تس��عة وثالثين ش��هرا وصلاّى عليها 

 ودفنها بالبقيع( أه�.

َمْة( *  وقوله )اْلُمَقدَّ

م الكالم عنها يف البيت الس��تين من هذا النظم  المقص��ود : أناّ زين��ب التي تقداّ
نة الثالثة من الهجرة يف رمضان. ،وهو ذكر زواجها من النبي  يف الساّ

وقوله )َوَبْعَدُه نَِكاُح ُأمِّ َسَلَمْة( * 

ج النبي  أماّ س��لمة، واسمها هند بنت أبي أمية، بعد  بعد ذلك تزواّ
هتا حيث تويف زوجها الذي أصيب بسهم يف غزوة أحد، ودخل هبا النبي  انقضاء عداّ
 يف ش��وال سنة أربع من الهجرة، وروت عن النبي ، وعن 
أبي سلمة، وروى عنها ابن عباس، وأسامة ابن زيد، وماتت يف شوال  سنة 
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تسع وخمسين، ويقال: ماتت سنة اثنين وستين، وكان عمرها أربع وثمانون سنة، 
وهي آخر أزواج النبي  موتا.

ة زواجها من النبي ، أناّ أماّ س��لمة قالت: س��معت  ��ا عن قصاّ  وأماّ
ُه:  رس��ول اهلل  يق��ول: »ما ِمن ُمْس��ِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، فَيقوُل م��ا أَمَرُه اللَّ
ُه��مَّ ْأُجْرنِي في ُمِصيَبتِ��ي، وَأْخِلْف لي  )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]البق��رة: 156[، اللَّ

ا ماَت أبو َس��َلَمَة، ُقلُت: أيُّ  ُه له َخْيًرا ِمْنه��ا، قاَلْت: َفَلمَّ َخْي��ًرا ِمْنها، إلَّ أْخَل��َف اللَّ
ُل َبْيٍت هاَجَر إلى َرس��وِل اللِه ، ُثمَّ  الُمْس��ِلِميَن َخْيٌر ِمن أبِي َس��َلَمَة؟ أوَّ
ُه لي َرس��وَل اللِه ، قاَلْت: أْرَسَل إَليَّ َرسوُل اللِه  إنِّي ُقلُتها، فأْخَلَف اللَّ
 حاِطَب بَن أبِي َبْلَتَعَة َيْخُطُبنِي له، َفُقلُت: إنَّ لي بْنًتا، وأنا َغُيوٌر، فقاَل: 

َه أْن َيْذَهَب بالَغْيَرِة«)1(. َه أْن ُيْغنَِيها َعْنها، وَأْدُعو اللَّ ا اْبَنُتها َفَنْدُعو اللَّ أمَّ

وهذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

 )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َواْع��ُدِد64 -َوبِنْ��ِت َجْحٍش ُثمَّ َب��ْدِر اْلَمْوِعِد َفاْسَمْع  اأْلَْح���َزاُب  َوَبْعَدَها 

قوله  )َوبِنِْت َجْحٍش( * 

نة الرابعة  أي وتزوج النبي  زينب بنت جحش، وكان ذلك يف الساّ
  م��ن الهجرة وقيل: يف الس��نة الثالث��ة، ومن العلماء من ق��ال: أناّ النبي
جه��ا س��نة خمس��ة م��ن الهجرة، وه��ذا ما ذه��ب إليه اب��ن س��عد يف الطبقات،  تزواّ

والقرطبي يف التفسير.

��ة النبي  ه��ا أميم��ة بنت عب��د المطلب عماّ  وزين��ب بن��ت جحش األس��دية أماّ
، فزينب بنت عمة النبي ، وكانت قبُل عند زيد بن حارثة، 
وكان مول��ى إذ تبناّاه النبي ، ثماّ تزوجها النبي  بعده، وفيها 

نزل قول اهلل تعالى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(  ]األحزاب: آية 37[.

جه إياّاها أخوها، وأصدقها رس��ول اهلل  أربعمائة درهم،  ولقد زواّ
وكان��ت زين��ب بنت جح��ش تفتخر عل��ى أزواج رس��ول اهلل  فتقول: 
جني ربي من فوق س��بع س��ماوات، وهي أول نس��ائه لحوًقا  جكناّ أهلكناّ وزواّ زواّ
ب��ه، وأول م��ن عمل عليه��ا الناّعش ، صنعته أس��ماء بنت عميس عليه��ا، كما رأت 
ذلك بأرض الحبش��ة، وس��بب ذلك أناّ الرجال والنساء كانوا يخرجون هبم سواء، 
��ا ماتت زينب بنت جحش أمر عمر بن الخط��اب مناديا فنادى أالاّ يخرج على  فلماّ
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زينب إالاّ ذو رحم من أهلها، فقالت بنت عميس: يا أمير المؤمنين أال أريك ش��يئا 
ا نظر إليه قال: ما  رأيت الحبش��ة تصنعه لنس��ائهم، فجعلت نعشا وغش��ته ثوبا، فلماّ
كم، وتوفيت زينب  أحسن هذا ما أسرت هذا، فأمر مناديا فنادى أن اخرجوا على أماّ
 س��نة عش��رين وهي ابنة ثالث وخمسين سنة، فكانت زينب أول من مات 
من أزواجه  بعده، فعن عائش��ة  قالت: »أنَّ َبْعَض َأْزَواِج النبيِّ 
ُع بَك ُلُحوًق��ا؟ قاَل: َأْطَوُلُكنَّ َيًدا،  َنا َأْس��رَ ، ُقْلَن للنبيِّ : َأيُّ
فأَخُذوا َقَصَبًة َيْذَرُعوَنَها، َفَكاَنْت َس��ْوَدُة َأْطَوَلُه��نَّ َيًدا، َفَعِلْمَنا َبْعُد أنَّما َكاَنْت ُطوَل 

َدَقَة«)1(. َدَقُة، وَكاَنْت َأْسَرَعَنا ُلُحوًقا به وَكاَنْت ُتِحبُّ الصَّ َيِدَها الصَّ

 ويف رواي��ة لمس��لم قالت: )َأْس��َرُعُكنَّ َلَحاًقا ب��ي َأْطَوُلُكنَّ َي��ًدا. قاَلْت: َفُكنَّ 
َها َكاَنْت َتْعَمُل بَيِدَها  ُتُهنَّ َأْطَوُل َيًدا. قاَلْت: َفَكاَنْت َأْطَوَلنَا َيًدا َزْينَُب، ألنَّ َيَتَطاَوْلَن َأيَّ

ُق()2(. َوَتَصدَّ

وقوله )ُثمَّ َبْدِر اْلَمْوِعِد(* 

يت هبذا االس��م ألناّهم تواعدوا له��ا بعد غزوة أحد،  غ��زوة بدر الموعد، س��ماّ
ى أيًضا بدر اآلخرة ألناّ الغزوات التي تتعلاّق ببدر ثالث:  وتسماّ

1 ( غزوة بدر األولى.

2 ( عزوة بدر الكربى.

3 ( غزوة بدر اآلخرة. 

صحيح البخاري )1420(.  )1(
صحيح مسلم )2452 (.  )2(
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  ويق��ال لها: بدر الموعد، تواعدوا إليه��ا بعد أحد، وذهب النبي
يف الموعد ومعه ألفا من المسلمين، وبقي ثماين ليال، وخرج كفار قريش من مكة 
بقيادة أبي س��فيان حتاّى نزلوا مجنة من ناحية الظهران، ثماّ بدا له الرجوع، فقال: يا 
معش��ر قريش إناّه ال ُيْصلُِحُكم إالاّ عاٌم خصيٌب ترعون فيه الش��جر، وتش��ربون فيه 

اللبن، فإناّ عامكم هذا مجدب، وإناّي راجع فارجعوا فرجع المشركون.

وقوله )َوَبْعَدَها( * 
أي وبعد غزوة بدر الموعد.

وقوله ) اأْلَْحَزاُب(* 
يت غزوة األحزاب: الجتماع  ى غزوة الخندق، وسماّ  غزوة األحزاب: تس��ماّ

أشتات متفرقة من الخلق على النبي  وأصحابه.
قال ابن كثير : )عن غزوة الخندق التي ابتلى اهلل فيها عباده المؤمنين، 
وزلزله��م، وثباّ��ت اإليم��ان يف قلوب أوليائ��ه، وأظهر م��ا كان يبطنه أه��ل النفاق، 
عهم، ث��ماّ أنزل نصره، ونص��ر عبده، وهزم األح��زاب وحده وأعز  وفضحه��م وقراّ
جن��ده، ورد الكف��رة بغيظه��م، ووقى المؤمنين ش��ر كيدهم، وذل��ك بفضله ومناّه، 
م عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين، وجعل  وحراّ

حزبه هم الغالبين والحمد هلل رب العالمين( أه�.

ير،  وكانت سنة خمس يف شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والساّ
حه أيضا ابن القيم  وذكر الش��واهد على ذلك، ومن أهل العلم  وهو ما صحاّ
نة الرابعة من الهجرة، كابن حزم، وموسى بن عقبة، وهو  من يرى أناّها كانت يف الساّ

. اختيار الناظم
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وكان سبب هذه الغزوة:  �

أناّ نف��را من يهود بن��ي النضير الذين أجالهم النب��ي  من المدينة 
  بوهم على حرب رس��ول اهلل إل��ى خيرب خرجوا إلى قري��ش بمكة فألاّ
ووعدوه��م م��ن أنفس��هم النص��ر فأجابوه��م، ث��ماّ خرجوا إل��ى غطف��ان فدعوهم 
فأجابوه��م أيًضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو س��فيان ب��ن حرب، وعلى غطفان 
  ا س��مع النبي عيين��ة ب��ن حصن كلاّهم يف نحو عش��رة آالف رجل، فلماّ
بمس��يرهم إليه، أمر المس��لمين بحفر خندق يحول بين المش��ركين وبين المدينة، 
  وخرج رسول اهلل  وكان ذلك بإش��ارة من س��لمان الفارس��ي
��ن بالخندق وهو يف ثالث��ة آالف على الصحيح من أه��ل المدينة، وجعلوا  فتحصاّ
ظهورهم إلى س��لع، وأمر رس��ول اهلل  بالنس��اء والضراري فجعلوا يف 
آطام المدينة، واس��تخلف عليه��م ابن أماّ مكتوم  ونقض بن��و قريظة العهد 
الذي كان بينهم وبين رس��ول اهلل  فعظم ذلك األمر على المس��لمين، 

وعظم الخطر، وكان أمرهم كما وصف اهلل  يف كتابه: )ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ(  ]األحزاب: آية 11[.

ق  ار، وفلاّ جموعهم، وفراّ ث��ماّ إناّ اهلل صنع أمًرا من عنده  خذل ب��ه الكفاّ
شملهم، وأرسل عليهم الجنود، والريح تزلزلهم، فرحلوا من ليلتهم.

وقوله ) َفاْسَمْع( * 

. أي فاسمع هذه األخبار العظيمة عن مغازي النبي
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وقوله )َواْعُدِد(* 

أي واعتني بمعرفة ما ُيذكر من أعداد وتواريخ.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َوفِ��ي��ِه��َم��ا ُق��َرْي��َض��ٍة  َب��نِ��ي  ُعِلَما65 -ُث���مَّ  َق���اِع  ال���رِّ َذاِت  َوفِ���ي  ُخ��ْل��ٌف 

قوله  )ُثمَّ َبنِي ُقَرْيَضٍة( * 

أي بعد غزوة األحزاب، وقعت غزوة بني قريظة، ألناّهم نقضوا العهد يف غزوة 
األحزاب التي هي غزوة الخندق، وظاهروا قريشا، وأعانوهم على حرب الرسول 

ا فرغ النبي  من غزوة األحزاب غزاهم. ، فلماّ

وكان سبب هذه الغزوة: �

 ه��و نقض بن��ي قريظة العهد الذي بينهم وبي��ن النبي ، بتحريض 
م��ن حيي بن أخطب، وقد أمر اهلل  نبياّ��ه  بقتالهم بعد عودته من 
الخن��دق ووضعه الس��الح، فأوصى النبي  أصحاب��ه أن يتوجهوا إلى 
بني قريظة وقال لهم: ال يصلين أحدكم العصر إالاّ يف بني قريظة، فضرب الرسول 
ة خمس وعش��رين ليلة، حتاّ��ى نزلوا   الحص��ار عل��ى بني قريظة لم��داّ
عل��ى حكم الرس��ول ، فأحب أن ي��كل الحكم عليهم إل��ى واحد من 
رؤس��اء األوس، ألناّهم كانوا حلفاء بني قريظة، فحكم فيهم س��عد بن معاذ، وكان 
حكمه بأن قال: ُتقتل مقاتلتهم، وتس��بى ذراريهم، وتقس��م أموالهم، فقال له النبي 
ذ رس��ول اهلل  هذا الحكم  : قضيت بحكم اهلل تعالى، ونفاّ

فيهم . 



149

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

وهنا فائدة: �

اليهود يف المدينة ثالث قبائل:

بنو قينقاع  -   وبنو النضير  - وبنو قريظة  - وكلاّهم نقضوا العهد.* 

فبنو قينقاع نقضوا العهد بعد غزوة بدر.* 

وبنو النضير نقضوا العهد بعد غزوة أحد.* 

وبنو قريظة نقضوا العهد بعد غزوة األحزاب.* 

وقوله )َوفِيِهَما ُخْلٌف(* 
نة التي وقعتا   أي أناّ غزوة األحزاب، وغزوة بني قريظة فيهما اختالف يف الساّ

نة الخامسة. نة الرابعة، ومنهم من يقول: يف الساّ فيها، فمنهم من يقول: يف الساّ

َقاِع(*  وقوله ) َوفِي َذاِت الرِّ

أي ويف غ��زوة ذات الرقاع، وكانت قبل نجد لقت��ال بني محارب، وبني ثعلبة 
يت  من غطفان، ويف س��بب تس��ميتها بذات الرقاع أقوال كثيرة من أقواها: أناّها سماّ
ة الحر، وي��دلاّ على ذلك ما  بذل��ك ألناّه��م كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من ش��داّ
ج��اء يف الصحيحين من أحاديث أبي بردة عن أبي موس��ى ق��ال: »َخَرْجَنا مع النَّبيِّ 
ُة َنَفٍر، بْيَنَنا َبِعيٌر َنْعَتِقُب��ُه، َفَنِقَبْت أْقَداُمَنا، وَنِقَبْت   ف��ي َغْزَوٍة وَنْحُن ِس��تَّ
َيْت َغْزَوَة َذاِت  ��ا َنُلفُّ عَلى أْرُجِلَنا الِخَرَق، َفُس��مِّ َقَدَماَي، وَس��َقَطْت أْظَفاِري، وُكنَّ
َث أبو ُموَس��ى بهذا ُثمَّ َكِرَه  ��ا َنْعِصُب ِمَن الِخَرِق عَلى أْرُجِلَنا. وَحدَّ َق��اِع؛ لِما ُكنَّ الرِّ
ُه َكِرَه أْن َيكوَن َشيٌء ِمن َعَمِلِه أْفَشاُه«)1(. َذاَك، َقاَل: ما ُكْنُت أْصَنُع بَأْن أْذُكَرُه؟! َكأنَّ

أخرجه البخاري )4128(، ومسلم )1816(  )1(
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واخُتلف يف وقت هذه الغزوة، والصحيح كما ذكر ابن القيم  وابن كثير: 
ما يدلاّ على ذلك أناّ ابن عمر إناّما أجازه  يف  أناّها بعد غزوة الخندق وماّ
القت��ال أول ما أجازه يوم الخندق، وثبت عن��ه يف الصحيحين أناّه قال: »َغَزْوُت مع 

، َفَصاَفْفَنا لهْم«)1(. ِه  ِقَبَل َنْجٍد، َفَواَزْيَنا الَعُدوَّ َرسوِل اللَّ

وقوله )ُعِلَما(* 

 أي َعلِم النبي  يف غزوة ذات الرقاع كيفية صالة الخوف.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )4132(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

� : أّما بعد، قال الناظم

���ِم66 -َكْيَف َصاَلُة اْلَخْوِف َواْلَقْصُر ُنِمي َوآَي�������ُة اْل����ِح����َج����اِب َوال���تَّ���َي���مُّ

قوله  )َكْيَف َصاَلُة اْلَخْوِف( * 
المقص��ود: أناّ النبي  تعلاّم كيفية صالة الخوف يف هذه الغزوة يف 
غزوة ذات الرقاع ، وهذا ما اختاره جماعة من أهل العلم، ومن العلماء من قال: أناّ 
نة الخامسة من الهجرة،  صالة الخوف كانت يف غزوة عس��فان بعد الخندق يف الساّ
ا صلاّى الظهر بأصحابه ندم  وهذا ما اختاره ابن القيم  والنبي  لماّ
المش��ركون أالاّ يكونوا حملوا عليهم يف الصالة، ثماّ قالوا: دعوهم فإناّ لهم بعدها 
ص��الة هي أحباّ إليه��م من آبائهم، وأبنائهم يعنون صالة العص��ر، فإذا قاموا إليها 

وا عليهم، فنزل جربي��ل  بصالة الخوف وه��ي قوله تعالى: )ٱ  فش��داّ
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(  ]النساء: آية 102[.

فاس��تقبل النبي  القبل��ة، وطائفة خلفه، وطائف��ة مواجهة للعدو، 
��وا خلفه ركعة  ��ى بالطائف��ة التي خلفه ركعة وس��جدتين، ثماّ ثب��ت قائًما فصلاّ فصلاّ
وس��جدتين، ثماّ س��لاّموا وج��اءت الطائفة األخ��رى فصلاّى هبم ركعة وس��جدتين، 
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وا  ��ا صلاّى هبم ركعة ثبت جالًس��ا حتاّى أتماّ والطائف��ة األول��ى مقبلة على العدو فلماّ
ألنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلاّم.

وقوله )َواْلَقْصُر ُنِمي( * 

المقصود: بالقْصر أي قصر الصالة الرباعية.

ومعن��ى ُنم��ي أي: ُرف��ع وُنق��ل عن��ه ، بمعن��ى أناّه ُنقل ع��ن النبي 
نة الرابعة.  قصر الصالة يف حوادث الساّ

نة الرابعة ُقصرت الصالة . أه�. قال ابن األثير: وقيل: إناّ فيها يعني يف الساّ

وقوله )َوآَيُة اْلِحَجاِب( * 

نزلت آي��ة الحجاب صبيحة زواجه  بزين��ب بنت جحش باتفاق 
��ا دخل النب��ي  بزين��ب بنت جحش  أه��ل العل��م، نقله اب��ن كثير، فلماّ
فأصبح، نزلت هذه اآلية ولكن اْخُتلَِف يف س��نة بنائه بزينب فقيل: يف السنة الرابعة 
وه��و ال��ذي جرى عليه المصن��ف، وقيل: قبلها بس��نة، وقيل: بعدها بس��نة، وجاء 
ا  ع��ن أنس بن مالك  أناّه قال: »َأَنا أْعَلُم النَّاِس به��ِذه اآلَيِة: آَيِة الِحَجاِب َلمَّ
ِه ، َكاَنْت معُه في  ُأْهِدَي��ْت َزْيَنُب بْنُت َجْحٍش  إلى َرس��وِل اللَّ
ُثوَن، َفَجَعَل النبيُّ  َيْخُرُج  الَبْيِت َصَنَع َطَعاًما وَدَعا الَقْوَم، َفَقَعُدوا َيَتَحدَّ

��ُه َتَعاَلى: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ُثوَن، فأْنَزَل اللَّ ُث��مَّ َيْرِجُع، وُهْم ُقُع��وٌد َيَتَحدَّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(  ]األح��زاب: آي��ة 53[ إل��ى َقْولِِه 

)ۉ ې ې( ]األحزاب: آية 53[ َفُضِرَب الِحَجاُب وَقاَم الَقْوُم«)1(.

صحيح البخاري )4792(.  )1(
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ِم( *  وقوله )َوالتََّيمُّ

نة الخامسة  ��نة الرابعة من الهجرة، نزلت آية التيمم، وقيل: يف الساّ أي ويف الساّ
من الهجرة.

وكان سبب نزول آية التيمم: �

 ما جاء يف صحيح مس��لم عن عائش��ة  أهنا قالت: »َخَرْجَنا مع َرسوِل 
ا بالَبْيَداِء، أْو بَذاِت الَجْيِش، اْنَقَطَع  ِه  في َبْعِض أْسَفاِرِه، حتَّى إَذا ُكنَّ اللَّ
ِه  عَلى التَِماِس��ِه، وَأَقاَم النَّاُس معُه، وَلْيُسوا  ِعْقٌد لِي، فأَقاَم َرس��وُل اللَّ
عَلى َماٍء، وليَس معُهْم َماٌء، فأَتى النَّاُس أَبا َبْكٍر َفقالوا: أَل َتَرى ما َصَنَعْت َعائَِشُة؟ 
ِه  وبِالنَّاِس معُه، وَلْيُس��وا عَلى َم��اٍء، وليَس معُهْم  أَقاَم��ْت بَرس��وِل اللَّ
ِه  واِضٌع َرْأَس��ُه عَل��ى َفِخِذي قْد َناَم،  َماٌء؟ َفَجاَء أبو َبْكٍر وَرس��وُل اللَّ
ِه  والنَّاَس، وَلْيُس��وا عَلى َماٍء، وليَس معُهْم  َفَقاَل: َحَبْس��ِت َرس��وَل اللَّ
ُه أْن َيُقوَل، وَجَعَل َيْطُعُننِي بَيِدِه في َخاِصَرتِي،  َماٌء، َقاَلْت: َفَعاَتَبنِي، وَقاَل ما َشاَء اللَّ
ِه  عَلى َفِخِذي، َفَناَم َرسوُل  ِك إلَّ َمَكاُن َرسوِل اللَّ فال َيْمَنُعنِي ِمَن التََّحرُّ
ُموا َفَقاَل  ��ِم َفَتَيمَّ َيمُّ ُه آَيَة التَّ ��ِه  حتَّى أْصَبَح عَلى غيِر َم��اٍء، فأْنَزَل اللَّ اللَّ
ِل َبَرَكتُِكْم يا آَل أبِي َبْكٍر، َفَقاَلْت َعائَِشُة: َفَبَعْثَنا الَبِعيَر  ُأَس��ْيُد بُن الُحَضْيِر: ما هي بَأوَّ

الذي ُكْنُت عليه، َفَوَجْدَنا الِعْقَد َتْحَتُه«)1(.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )3672(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��ْي��ِن اْل��َي��ُه��وِديَّ َوَرْج���ُم���ُه  اْلُحَسْيِن67 -ِق��ي��َل  َض��ا  ال��رِّ ��ْب��ِط  ال��سِّ َوَم��ْولِ��ُد 

قوله  )ِقيَل َوَرْجُمُه اْلَيُهوِديَّْيِن(* 
نة الرابعة من الهجرة، رجمه لليهوديين حين  ا قيل: أناّه من أحداث الساّ أي مماّ

زنيا.

وقص��ة رجم اليهوديين ذكره��ا البخاري يف صحيحه م��ن حديث عبد اهلل بن 
عم��ر  أناّ��ه ق��ال: »إنَّ اليهوَد ج��اءوا إلى النَّبيِّ  فذك��روا له أنَّ 
رج��اًل منهم وامرأًة زنيا فقال لهم رس��وُل اللِه  م��ا تِجدون في التَّوراِة 
نا ؟ فقال��وا : نفضُحهم وُيجَل��دون . فقال عبُد اللِه بُن س��الٍم : كذبتم  ف��ي ش��أِن الزِّ
جِم ، ثمَّ  ج��َم ، فأَتْوا بالتَّوراِة فنش��روها فجعل أحُدهم يَده على آي��ِة الرَّ إنَّ فيه��ا الرَّ
جعل يقرُأ ما قبلها وما بعدها . فقال له عبُد اللِه بُن س��الٍم : ارَفْع يَدك ، فرفعها فإذا 
جِم ، فأمر بهما رس��وُل اللِه  ُد ، فيها آيُة الرَّ جِم ، فقالوا : ِصدٌق يا محمَّ فيه��ا آي��ُة الرَّ
جَل َيحن��ي على المرأِة   فُرِجم��ا . ق��ال عبُد اللِه بُن عم��َر : فرأيُت الرَّ

َيقيها الحجارَة«)1(.

َضا اْلُحَسْيِن( *  ْبِط الرِّ وقوله )َوَمْولُِد السِّ

��نة الرابع��ة من الهجرة، مولد الحس��ين بن عل��ي بن أبي  أي م��ن أحداث الساّ

أخرجه أبو داود )4446( واللفظ له، وأخرجه البخاري )3635(، ومسلم )1699( باختالف يسير  )1(
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.  سبط النبي  طالب وابن فاطمة

ق��ال الواقدي: )وحملت فاطمة بالحس��ين بعد مولد الحس��ن بخمس��ين ليلة 
وولدته لخمس خلون من شعبان سنة أربع، وُقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 

بكربالء من أرض العراق( .أه�.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

اْلُمْصَطِلْق َبنِي  َغْزِو  فِي  ْفُك  -اْلِ َوَك���اَن فِ��ي اْل��َخ��اِم��َس��ِة اِْس��َم��ْع َوثِ��ِق68 

��نة الرابعة من الهجرة، ش��رع يف ذكر  لم��ا فرغ الناظم  من حوادث الساّ
نة الخامسة من الهجرة. حوادث الساّ

وقوله )َوَكاَن فِي اْلَخاِمَسِة اِْسَمْع َوثِِق( * 

��نة الخامس��ة للهجرة، كانت حادثة اإلفك الذي رميت  أي أناّ من أحداث الساّ
به أماّ المؤمنين عائش��ة  التي أنزل اهلل براءهتا من فوق س��بع سماوات وهي 

آيات ُتتلى إلى يوم القيامة.

ْفُك( *  وقوله )اْلِ

��ة اإلفك قد افرتاه��ا عبد اهلل بن أب��ي وأصحابه، عن أماّ المؤمنين عائش��ة  قصاّ
 حيث خرجت مع رسول اهلل  يف هذه الغزوة ، وكانت ُتحمل 
يف ه��ودج فنزلوا يف بعض المنازل، ث��ماّ أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى 
الخالء، ثماّ رجعت فوجدت نفسها قد فقدت العقد الذي أعارته لها أختها أسماء، 
فرجع��ت تبحث عنه يف ذل��ك الموضع، فجاء المكلاّفون بحم��ل الهودج فحملوه 
ا رجع��ت وقد أصابت  ظناّ��ًا منهم أناّ عائش��ة  فيه ألناّها كان��ت خفيفة، فلماّ
العق��د، وجدهتم قد ارتحلوا، فقع��دت تنتظرهم لعلاّهم يفتقدوهن��ا فيرجعوا إليها، 
فأخذه��ا بعض النوم فلم تس��تيقظ إالاّ وبصفوان بن المعطاّل الس��لمي يقول: إناّا هلل 
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ر عن القوم  وإناّا إليه راجعون، زوجة رسول اهلل ، وكان صفوان قد تأخاّ
به إليها فركبته  ولم يكلاّمها  ألناّه كان شديد النوم  ثماّ أناخ بعيره، فقراّ
ا رأى  كلمة واحدة، ثماّ سار هبا حتاّى قدم هبا، وقد نزل الجيش يف نحر الظهيرة، فلماّ
نا عائش��ة  إل��ى أن نزلت براءهتا  ذل��ك الناّ��اس تكلاّم المنافقون يف عرض أماّ

م��ن هذه التهم��ة يف قوله تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڦ(   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

]سورة النور: آية 11[.

ا أن��زل اهلل تعالى براءهتا  وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر  فلماّ
نا عائش��ة  من ش��هر وقد ُجلد الذي��ن تكلاّموا يف حادثة اإلفك، ووقعوا يف عرض أماّ
ن ُجلد مصط��ح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش،   الطاهرة الش��ريفة، كان مماّ

.

وقوله )فِي َغْزِو َبنِي اْلُمْصَطِلْق( * 

ى  قال البخ��اري : )وهي غزوة المريس��يع فغزوة بني المصطلق تس��ماّ
ير( أه�. بغزوة المريسيع عند أهل الساّ

والمريسيع هو: ماء بنجد يف ديار بني المصطلق من خزاعة، وكانت غزوة بني 
نة الخامسة من الهجرة. المصطلق يف الساّ

ق��ال ابن س��عد يف الطبقات: )ثم غزوة رس��ول اهلل  المريس��يع يف 
شعبان سنة خمس من مهاجره( أه�.
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وكان سبب هذه الغزوة: �

يد بني المصطلق سار  ا بلغ النبي  أناّ الحارث بن أبي ضرار ساّ لماّ
يف قومه ومعه أقوام من العرب يريدون حرب النبي ، فندب رسول اهلل 
 الناّاس فأس��رعوا يف الخروج، واس��تعمل على المدينة زيد بن حارثة، 
ق  وقيل: أبا ذر وبلغ الحارث مس��ير النبي  فخافوا خوفا شديدا، وتفراّ
م��ن كان معه من الع��رب حتاّى إذا انتهى النبي  إلى المريس��يع ، وهو: 
مكان الماء، فتهيؤوا للقتال وصفاّ رس��ول اهلل  أصحابه، وكانت راية 
المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية األنصار مع س��عد بن عبادة فرتاموا بالنبل 
ساعة، ثماّ أمر رسول اهلل  أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فكانت 
  النصرة واهنزم المش��ركون، وقد ُقتل منهم من ُقتل، وسبى رسول اهلل

النساء والذراري والنعم والشاه.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

� : أّما بعد، قال الناظم

َوَحَصْل ِقيَل  اْلَجنَْدِل  -َوُدوَم��ُة  ��َص��ْل69  َع��ْق��ُد اِْب��نَ��ِة اْل��َح��اِرِث َب��ْع��ُد َواتَّ

قوله  )َوُدوَمُة اْلَجنَْدِل(* 

دوم��ة الجندل: بل��دة ال تزال معروفة هبذا االس��م إلى الي��وم، وهي يف منطقة 
الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

وقوله )ِقيَل َوَحَصْل( ويف بعض النسخ )قبل وحصل(* 

والمقص��ود: أناّ غزوة دوم��ة الجندل، كانت قبل غ��زوة بني المصطلق حيث 
نة الخامسة للهجرة، وبني المصطلق كانت يف شعبان. وقعت يف ربيع األول من الساّ

وق��ال ابن كثير : )غ��زوة دومة الجندل يف ربيع األول س��نة خمس من 
الهجرة( أه�.

وكان سبب هذه الغزوة: �

 غ��زوة دومة الجن��دل أناّه بلغه  أناّ هبا جمًعا كثي��را يغلبون من مراّ 
هبم، فخرج عليه الصالة والس��الم لخمس ليال بقين من ش��هر ربيع األول يف ألف 
من الصحابة، فكان يس��ير بالليل، ويكمن بالنهار، واس��تخلف على المدينة سباع 
��اة، فهجم على ماشيتهم ورعاهتم  ا دنا منهم لم يجد إالاّ النعم والشاّ بن عرفطة، فلماّ
فأصاب ما أصاب، وهرب من هرب يف كل وجه، وجاء الخرب ألهل دومة الجندل، 
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فتفرقوا ونزل رس��ول اهلل  بس��احتهم فلم يلق هبا أح��دا فأقام هبا أياما، 
قها فرجعوا ولم يصب منهم أحد، ودخل المدينة يف العش��رين  وبعث الس��رايا وفراّ

من ربيع اآلخر.

وقوله )َعْقُد اِْبنَِة اْلَحاِرِث( * 

أي بعد غزوة بني المصطلق عقد النبي  على ابنة الحارث وهي: 
جويري��ة بنت الحارث  وكانت من س��بي بني المصطل��ق، وكانت وقعت 
يف س��هم ثابت بن قيس، فكاتبها على نفس��ها فقضى رسول اهلل  كتاهبا 
وتزوجه��ا، فأعت��ق بتزويجه إياّاها مائة أه��ل بيت من بني المصطل��ق إكراما لصهر 

. رسول اهلل

ا قدم النبي  من غزوة  وقد جاء يف كتب أهل الّس��ير واألثر: أناّه لماّ
بن��ي المصطلق ج��اء الحارث بن أبي ضرار يريد أن يف��دي ابنته جويرية، وقبل أن 
يدخ��ل المدينة نظر إلى اإلبل التي جاء هبا للفداء فأعجبه بعيرين منها فخباّأهما يف 
ش��عب من ش��عاب العقيق ثم دخل إلى النبي  فقال: يا محمد أصبتم 
ابنت��ي وقد جئت بفدائها فق��ال له النبي : فأين البعي��ران اللذان غيبت 

بالعقيق يف شعب كذا وكذا؟

فقال الحارث: أشهد أال إله إال اهلل وأناّك رسول اهلل ، صلاّى اهلل عليك، فو اهلل 
ما اطاّلع على ذلك إالاّ اهلل، فأس��لم الحارث، وأسلم معه ابنان له، وناس من قومه، 
وقد توفيت جويرية  بالمدينة يف ش��هر ربيع األول س��نة س��ت وخمس��ين، 
��ى عليها مروان ب��ن الحكم وهو أمير المدينة ، وقد بلغت من العمر س��بعين  وصلاّ
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جها  وهي بنت عشرين سنة، وقيل: توفيت سنة خمسين  سنة، ألناّه تزواّ
وهي بنت خمس وستين سنة.

وقوله )َبْعُد َواتََّصْل(* 

أي بعد غزوة بني المصطلق، واتاّصل أي دخل هبا.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��اِدَس��ْة70 -َوَعْقُد َرْيَحاَنَة فِي ِذي اْلَخاِمَسْة ُث���مَّ َب��نُ��و لِ��ْح��َي��اَن َب����ْدُء ال��سَّ

قوله  )َوَعْقُد َرْيَحاَنَة فِي ِذي اْلَخاِمَسْة(* 

��نة الخامسة من الهجرة ، عقد النبي  على   أي أناّ من أحداث الساّ
  ريحانة بنت زيد، وكانت من سبي بني قريظة، وكانت صفي رسول اهلل
فأعتقه��ا وتزوجها ولقد اخُتلَِف يف ريحانة، هل تزوجها النبي  أم كان 

يطؤها بملك اليمين؟

 اخت��ار الناظ��م  وجماع��ة معه م��ن أهل العل��م، أناّ ريحان��ة كانت من 
زوجاته، وهذا ما ذهب إليه الواقدي، وابن سعد، والسخاوي ومنهم من قال: أناّها 
ليست من زوجاته، وأناّها ملك يمين، وإلى هذا القول ذهب السهيلي، وابن القيم، 

وابن كثير وغيرهم من أهل العلم.

اِدَسْة(*  وقوله )ُثمَّ َبنُو لِْحَياَن َبْدُء السَّ

نة السادسة، وكانت بناحية عسفان،  أي أناّ غزوة بني لحيان كانت يف بداية الساّ
حي��ث وجد الرس��ول  على عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا ش��ديدا، 
فأظهر أناّه يريد الشام، فخرج يف مائتي رجل معهم عشرون فرسا، واستخلف على 
المدينة عبد اهلل بن أم مكتوم، ثماّ أسرع حتاّى انتهى إلى بطن غران وهو: وادي بين 
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م عليه��م ودعا لهم،  أمجة وعس��فان، وه��و الموقع الذي ُقتِل في��ه أصحابه، فرتحاّ
فسمعت هبم بنو لحيان، فهربوا يف رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

�  : أّما بعد، قال الناظم

َق��َرْد َوُذو  اْستِْس��َقاُؤُه  -َوَبْع��َده  ��ا َق��َص��ْد71  َوُص����دَّ َع���ْن ُع���ْم���َرتِ���ِه َل��مَّ

قوله  )َوَبْعَده(* 

��نة السادس��ة من الهجرة استس��قاء النبي  أي وبع��د ذلك كان من أحداث الساّ
ا قحط الناس.  لماّ

وقوله )اْستِْسَقاُؤُه( * 

��نة السادس��ة م��ن الهجرة، قح��ط الناس  ق��ال ابن األثي��ر: )وفيه��ا أي يف الساّ
فاستسقى رسول اهلل  فأتاهم المطر( أه�.

وذكر ابن القيم  يف كتابه )زاد المعاد(: أناّ النبي  استس��قى 
نة فقال: إناّه  استسقى  يف بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين الساّ
ا سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمون العطش فشكوا  يف بعض غزواته لماّ
إلى رس��ول اهلل  وقال بعض المنافقين: لو كان نبًيا الستس��قى لقومه، 
كما استس��قى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي  فقال: أوقد قالوها عسى 
رباّكم أن يس��قيكم، ثماّ بس��ط يدي��ه ودعا فما رداّ يديه  م��ن دعائه حتاّى 

أظلاّهم السحاب، وُأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا.
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وقوله )َوُذو َقَرْد( * 

  ا قدم رس��ول اهلل غزوة ذي قرد يقال لها أيًضا: غزوة الغابة، فلماّ
المدين��ة من غ��زوة بني لحيان لم يقم بالمدينة إالاّ لي��ال قالئل، حتاّى أغار عيينة بن 
حصن على لقاح رس��ول اهلل  بالغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأة 
ل من نظر هبم س��لمة بن  ل��ه، فقتل��وا الرجل واحتمل��وا المرأة يف اللق��اح، وكان أواّ
ا عال ثنية الوداع، نظر إلى بعض خيولهم فصرخ  األكوع، كان ذاهبا يريد الغابة، فلماّ
��ُبع حتاّى لحق هب��م فجعل يرداّهم  واصباح��اه، ثماّ خ��رج يف آثارهم، وكان مثل الساّ
هت الخيل نحوه انطلق هاربا، ثماّ عارضهم، فإذا أمكنه الرمي رمى  بالنب��ل فإذا وجاّ
ثماّ بلغ رس��ول اهلل  صياح ابن األكوع، فص��رخ بالمدينة الفزع الفزع، 
فخرج الفرس��ان يف طلب القوم حتاّى لحقوهم وسار رسول اهلل  حتاّى 
نزل بالجبل من ذي قرد وتالحق به الناس، وأقام عليه يوًما وليلة، فقسم رسول اهلل 
 يف أصحابه يف كل مائة رجل جزورا، وأقاموا عليها، ثماّ رجع المدينة.

 * ) وقوله )َوُصدَّ

. أي النبي

ا َقَصْد(*  وقوله )َعْن ُعْمَرتِِه َلمَّ

 المقصود: عمرة الحديبية وهي: أناّ رسول اهلل  خرج من المدينة 
يف ذي القعدة س��نة س��ٍت معتمرا ، ال يريد حربا يف ألف وأربعمائة من المهاجرين 
واألنصار، وس��اق الهدي وأحرم بالعمرة، حتاّى وصل إلى الحديبية، فأمر بالنزول 
فقال��وا له: إناّ ه��ذا الموضع ليس فيه ماء، فأعطى رجال س��هما م��ن كنانته وغرزه 
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يف بع��ض تل��ك القل��ب، فج��اش الماء، ث��ماّ بعد ذل��ك بعثت قريش��ا رس��ال للنبي 
 من أجل التفاوض معه بالرجوع، من بينهم عروة بن مس��عود الثقفي 
فل��م يصلوا إلى حل، ثماّ إناّ قريش��ا بعثوا س��هيال بن عمرو يف الصل��ح، وتكلاّم مع 
النبي  يف ذلك فأجاب إلى الصلح، فدعا رسول اهلل  علي 
بن أبي طالب فقال: اكتب بس��م اهلل الرحمن الرحيم، فقال س��هيل: ال أعرف هذا، 
ولكن اكتب بس��مك اللهم فقال: رس��ول اهلل  اكتب بسمك اللهم، ثماّ 
ق��ال: اكت��ب هذا ما تصالح عليه محمد رس��ول اهلل فقال: س��هيل لو ش��هدت أناّك 
رسول اهلل، لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال:  اكتب 
ه��ذا م��ا صالح عليه محمد بن عبد اهلل ، س��هيل بن عمرو عل��ى وضع الحرب عن 
الناس عش��ر سنين، وأناّه من أحباّ أن يدخل يف عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن 
أحباّ أن يدخل يف عقد قريش دخل فيه، وأشهد يف الكتاب على الصلح رجاال من 
ا خرجوا من  المسلمين والمشركين، وقد كان أصحاب رسول اهلل  لماّ
ا رأوا من الصلح  ون يف فتح مكة، لرؤيا رآها النبي  فلماّ المدينة ال يشكاّ
والرج��وع دون أن يدخل��وا مك��ة ويعتم��روا، ضاق الن��اس من ذل��ك، حتاّى كادوا 
ا فرغ النبي  من أمر الصلح نحر هديه وحلق رأس��ه، ثماّ  يهلكون، ولماّ
نة التي بينه وبين المشركين تعداّ  بعد ذلك نحروا وحلقوا جميعا، وكانت هذه الهداّ

من الفتوحات العظيمة، كما قال ذلك ابن مسعود  وغيره.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َوَبنَى ُأوَل��ى  ْض��َواِن  ال��رِّ -َوَبْيَعُة  فِ���ي���َه���ا بِ����َرْي����َح����اَن����َة َه������َذا َب��يِّ��نَ��ا72 

ْضَواِن( *  قوله  )َوَبْيَعُة الرِّ

أي وكان��ت بيع��ة الرض��وان قب��ل وق��وع صل��ح الحديبي��ة، قال ابن س��عد يف 
ير )وقد كان  قبل وقوع هذا الصلح يعني  الطبقات وغيره من أهل الساّ
صل��ح الحديبية، بعث رس��ول اهلل  عثمان بن عف��ان  إلى أهل 
مك��ة ُيعلِمه��م أناّه لم ي��أت لقتال أحد وإناّما ج��اء معتمرا، فكان من س��يادة عثمان 
 أناّه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال: ال أطوف هبا 
قبل رسول اهلل ، ولم يرجع عثمان  حتاّى بلغه  أناّه 
ق��د قتل عثمان ، فحمي لذلك النبي  ثماّ دع��ا أصحابه إلى البيعة على 
ة من بايعه هناك جملة  القتال، فبايعوه تحت ش��جرة هناك، وكانت سمرة وكان عداّ
من خرج معه إلى الحديبية، إالاّ الجد بن قيس فإناّه كان قد اس��ترت ببعير له نفاقا منه 
وخذالنا، وإالاّ أبا س��ريحة حذيفة بن أس��يد فإناّه شهد الحديبية وقيل: إناّه لم يبايع، 
وقيل: بل بايع، ووضع  إحدى يديه عن نفسه الكريمة، ثماّ قال: وهذه 
ع��ن عثمان  فكان ذلك أجل من ش��هوده تلك البيع��ة، وأنزل اهلل  يف 

ذلك: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(  ]الفتح: آية 18[.
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وقال : »ل َيْدُخُل الناَر أحٌد مَمن بايَع تحَت الشجرِة«)1(.

وقوله )َوَبنَى فِيَها بَِرْيَحاَنَة( * 

��نة السادس��ة من الهج��رة، أْن دخ��ل بريحان��ة بنت زيد  أي م��ن أح��داث الساّ
.

وقوله ) َهَذا َبيِّنَا(* 

أي كما تبياّن يف األخبار، التي وردت يف هذا الباب.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح أبي داود )4653(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��ابِ��َع��ْة73 -َوُفرَِض اْلَحجُّ بُِخْلٍف َفاْس��َمَعْه َوَك����اَن َف��ْت��ُح َخ��ْي��َب��رٍ فِ��ي ال��سَّ

 *) قوله  )َوُفرَِض اْلَحجُّ

نة السادسة من الهجرة. أي أناّ الحج فرض يف الساّ

وقوله )بُِخْلٍف َفاْسَمَعْه( * 

نة التي فرض فيها الحج. أي أناّه يوجد خالف يف الساّ

ق��ال الحلبي : )فرض الحج وكان س��نة س��ت من الهج��رة، وهو قول 
الجمهور( أه�.

ر إلى سنة تسع أو عشر. وذهب ابن القيم إلى أناّ فرض الحج تأخاّ

��نة السادس��ة يف  وقال الحافظ ابن كثير يف الفصول: )وكان فرض الحج يف الساّ
قول بعض العلماء ويف التاسعة يف قول آخرين منهم، وقيل: سنة عشر وهو غريب، 
وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين يف )النهاية( وجها لبعض األصحاب أناّ فرض 

الحج كان قبل الهجرة( أه�.

ابَِعْة( *  وقوله )َوَكاَن َفْتُح َخْيَبرٍ فِي السَّ

خيرب يف لغة اليهود بمعنى: الحصن.
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وخي��رب كان��ت مدين��ة كبي��رة ذات غص��ون وم��زارع، والمقص��ود: أناّ النب��ي 
نة السابعة من الهجرة، وهذا هو المشهور.  فتح خيرب يف الساّ

قال ابن األثير: )وكانت غزوة خيرب يف المحرم سنة سبع( أه�.

ولق��د كان النب��ي  وع��ده اهلل بفتح خيرب، وه��و بالحديبية يف قوله 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعال��ى: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(  ]الفتح: آية 20[.

يعني بالمعّجل: صلح الحديبية.

والمغانم الموعود بها: فتح خيرب.

م  ا رجع  إلى المدينة بعد صلح الحديبية، أقام هبا إلى المحراّ ولماّ
��نة الس��ابعة، فخرج يف آخره إلى خيرب، فسار إليها ، واستخلف  يف الساّ
ا وصل إلى خيرب حاصرها حصنًا حصنًا،  على المدينة نميلة بن عبد اهلل الليثي، فلماّ
حتاّى استكملها وغنمها وقسم نصفها بين المسلمين، وكانوا ممن حضر الحديبية 
فقط، وأبقى النصف اآلخر لمصالحه ولَِما ينوبه من أمر المسلمين، وقد استشهد 

من المسلمين يف خيرب نحو عشرين رجالً - رضي اهلل عنهم أجمعين -.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

����ْة74 -َوَحْظ��ُر َلْح��ِم اْلُحُم��رِ اأْلَْهِليَّ��ْة ِويَّ فِ��ي��َه��ا َوُم���ْت���َع���ِة ال��نِّ��َس��ا ال����رَّ

قوله  )َوَحْظُر( * 

د يف منعه ، والمحظور هو:  الحظ��ر يف اللغة هو: المنع ، وحظر األمر أي ش��داّ
م. المحراّ

وقوله )َلْحِم اْلُحُمرِ اأْلَْهِليَّْة(* 

الُحُمر جمع، ومفرده حمار، وهو نوعان: أهلية ، ووحشية.

والُحُمر األهلية هي: الحمر اإلنس��ية الموجودة بين الناس، يقال لها: األهلية 
وهي: التي يركبوهنا ويستعملوهنا.

أّما الُحُمر الوحشية فهي: التي تستوحش من الناس.

وحمار الوحش هو: الحمار المخطاّط باألبيض واألس��ود ، وهذا النوع يعترب 
صيدا، يجوز أكله.

وقوله )فِيَها( * 

��نة السابعة من  ��نة الس��ابعة من الهجرة، والمقصود: أناّه يف هذه الساّ أي يف الساّ
الهج��رة، نزل تحري��م أكل لحم الُحُمر األهلية، والدلي��ل حديث أنس  أناّه 
ا َفَتَح َرس��وُل الل��ِه  َخْيَبَر، َأَصْبَن��ا ُحُمًرا َخاِرًجا ِم��َن الَقْرَيِة،  ق��ال: »َلمَّ
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َه َوَرسوله َيْنَهَيانُِكْم  َفَطَبْخَنا منها، َفَناَدى ُمَناِدي َرس��وِل اللِه : َأَل إنَّ اللَّ
َها َلَتُفوُر بما  ��ْيَطاِن، َفُأْكِفَئِت الُقُدوُر بما ِفيَه��ا، وإنَّ َها ِرْجٌس ِمن َعَمِل الشَّ َعْنَه��ا، فإنَّ

ِفيَها«)1(.

ووج��ه الداللة قول النبي  يف لحوم الحمر األهلية: فإناّها رجس، 
صريح يف تحريم أكلها ونجاسة لحمها.

وقوله ) َوُمْتَعِة النَِّسا( * 

ى نكاح المتعة، كان الرجل  متعة الّنساء: نكاح من أنكحة الجاهلية، وكان يسماّ
ة معياّنة مقابل شيء يعطيها إياّاه، فكان تحريم لحوم الُحُمر األهلية،  ينكح المرأة مداّ
نة السابعة من الهجرة يوم خيرب، والدليل حديث علي  وتحريم متعة الناّس��اء يف الساّ
بن أبي طالب »أنَّ َرس��وَل اللِه  َنَهى عن ُمْتَعِة النَِّس��اِء َيوَم َخْيَبَر، َوَعْن 

ِة«)2(. ِة. ]وفي رواية[: َوَعْن َأْكِل ُلُحوِم الُحُمِر الْنِسيَّ ُلُحوِم الُحُمِر الْنِسيَّ

ِويَّْة( وجاء يف بعض النسخ قوله )الردية(*  وقوله )الرَّ

والردية: أي الفاسدة.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح مسلم )1940(.  )1(

صحيح مسلم )1407(.  )2(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن ، والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َع��َق��ْد َح��بِ��ي��َب��َة  ُأمِّ  َع��َل��ى  -ُث���مَّ  َوَم���ْه���َرَه���ا َع��نْ��ُه ال��نَّ��َج��اِش��يُّ َن��َق��ْد75 

قوله  )ُثمَّ َعَلى ُأمِّ َحبِيَبَة َعَقْد( * 

نة السابعة من الهجرة، زواج النبي  من أماّ  أي أناّ من أحداث الساّ
حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان  وعن أبيها.

وقوله )َوَمْهَرَها َعنُْه النََّجاِشيُّ َنَقْد(* 

. أي أناّ النجاشي هو الذي دفع مهرها عن النبي

ج أماّ حبيبة واس��مها رملة بنت  قال ابن القيم  يف )زاد المعاد(: )ثماّ تزواّ
أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشية األموية، وقيل: اسمها هند ، تزوجها وهي 
ببالد الحبش��ة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاش��ي أربعمائة دينار، وس��يقت إليه من 

هناك( أه�.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��ْة ُث����مَّ اْص���َط���َف���ى َص���ِف���يَّ���ًة َص��ِف��يَّ��ْة76 -َوُس����مَّ فِ��ي َش���اٍة بِ��َه��ا َه��ِديَّ

قوله  )َوُسمَّ فِي َشاٍة بَِها َهِديَّْة(* 

��م للنبي  من  ��نة الس��ابعة من الهجرة ُوِضع الساّ أي أناّ يف هذا الساّ
ا  قبل امرأة من اليهود، واس��مها زينب بنت الحارث، يف الش��اة التي أهدهتا له ، فلماّ
اطم��أناّ النب��ي  وانتهى من خيرب، أهدت له زين��ب بنت الحارث امرأة 
ا  م وأكثرت يف الذراع، لماّ س��الاّم بن مشكم شاة مصلية، كانت قد وضعت فيها الساّ
علِم��ت أناّ النبي  يحباّه، ف��الك منها مضغة فلم يصغها فلفظها، ثماّ قال 
إناّ هذا العظم ليخربين أناّه مس��موم، ومعه بش��ر بن الرباء ابن معرور، وكان قد أكل 

من الشاة، ثماّ دعا هبا فاعرتفت، فقال: ما َحمَلِك على ذلك؟

قالت: بلغت من قومي ما بلغت، فقلت إناّ كان ملًكا اسرتحت منه، وإناّ كان 
م. ا بشر فقد مات من أثر الساّ نبيا فسُيْخَبر، وأماّ

وقوله )ُثمَّ اْصَطَفى َصِفيًَّة َصِفيَّْة( * 

  ج م��ن صفي��ة بنت حيي ب��ن أخطب أي أناّ النب��ي  ت��زواّ
جها  واصطفاها لنفس��ه من سبايا خيرب، فأس��لمت فأعتقها النبي  وتزواّ
وجاء يف قصة زواجها بالنبي  أناّ أباها سياّد بني النضير، قد قتل مع بني 
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قريظة، وقتل زوجها يف معارك خيرب، فقال الصحابة: يا رس��ول اهلل إناّها س��يدة بني 
النضير ، ال تصلح إالاّ لك فاستحسن رأيهم، فاشرتاها من دحية الكلبي التي وقعت 
يف سهمه من غنائم خيرب، وأعتقها ، وأسلمت وتزوجها بعد أن خياّرها 
 بي��ن أن يعتقها وترجع إلى أهلها، أو تس��لم ويتزوجها فقالت: أختار 
اهلل ورس��وله، فتزوجه��ا  وماتت  يف س��نة خمس��ين للهجرة، 

ودفنت بالبقيع بالمدينة المنورة.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

� : أّما بعد، قال الناظم

َوَع���ْق���ُد َم��ْي��ُم��وَن��َة َك����اَن اآلِخ����َرا77 -ُث��مَّ َأَت��ْت َوَم��ْن َبِق��ي ُمَهاِج��َرا

قوله  )ُثمَّ َأَتْت(* 

أي أماّ حبيبة  أتت من الحبشة إلى المدينة.

وقوله ) َوَمْن َبِقي ُمَهاِجَرا( * 

��نة الس��ابعة من الهجرة مهاجرو الحبش��ة، والتحق��وا بالنبي  أي وج��اء يف الساّ
 يف المدينة، وكان النبي  قد كتب إلى النجاش��ي أن يبعث 
إلي��ه من بقي عنده م��ن أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم يف س��فينتين مع عمرو 
بن أمية الضمري، فقدموا على رس��ول اهلل  بخيرب، فوجدوه قد فتحها 

فأسهم لهم النبي  وأعطاهم من الغنائم، بعد أن استشار المسلمين.

ا قِدَم َجعَفُر بُن أبي  وقد جاء يف الحديث عن جابر بن عبد اهلل  قال: َلمَّ
طالٍِب من أْرِض الَحَبش��ِة، قاَل َرس��وُل اهللِ : »ما أْدري بأيِّهما أنا أفَرُح 

بَفتِح َخْيَبَر، أْم بُقدوِم َجعَفرٍ«)1(.

وقوله )َوَعْقُد َمْيُموَنَة(* 

ج بميمون��ة بنت الحارث الهاللي��ة بنى هبا يف   أي أناّ النب��ي  ت��زواّ

المستدرك على الصحيحين )4301 ( صحيح اإلسناد  )1(
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ا  ��نة الس��ابعة من الهجرة بمك��ة يف عمرة القضاء، وكان حالال غي��ر محرم، فلماّ الساّ
فرغ من نسكه بنى هبا.

وقوله )َكاَن اآلِخَرا( * 

جها النبي  وهي  أي زواجه بميمونة  كانت آخر امرأة تزواّ
.  خالة خالد بن الوليد، وعبد اهلل بن عباس

ج  ميمونة بنت الحارث  ق��ال ابن القيم : يف )الزاد( ثماّ تزواّ
جها بمكة يف عمرة القضاء، بعد أن حلاّ منها  ج هبا، تزواّ الهاللي��ة وه��ي آخر من تزواّ

على الصحيح( أه�.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن ، والصالة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َأبِ���ي ُه��َرْي��َرْة ��ِه��ي��َرْة78 -َوَق��ْب��ُل إِْس����اَلُم  َوَب���ْع���ُد ُع���ْم���َرُة اْل��َق��َض��ا ال��شَّ

قوله  )َوَقْبُل إِْساَلُم َأبِي ُهَرْيَرْة( * 

أي أناّ إسالم أبي هريرة  كان قبل أن تفتح خيرب، قال المقدسي: )أتى 
أبو هريرة  النبي  بخيرب س��نة س��بع من الهجرة، فأس��لم وكان 
ة صغيرة كان  اس��مه عبد الرحمن بن صخر على المش��هور، وُلقاّب أبا هري��رة، هبراّ
يلعب هبا، استعمله مروان بن الحكم على المدينة، وكان إسالمه قبيل غزوة خيرب، 

لكن لم يلتق بالنبي  ، إالاّ بعد فراغه منها فلم يدرك فتح خيرب( أه�.

وقوله )َوَبْعُد(* 

 أي وبعد غزوة خيرب.

ِهيَرْة( *  وقوله )ُعْمَرُة اْلَقَضا الشَّ

ى عم��رة القضاء ، ألناّه قاضى فيها قريش��ا، ال ألناّها  ق��ال بعض العلماء: تس��ماّ
قض��اء عن العم��رة التي ُصداّ عنها، ألناّها لم تكن فس��دت حتاّى يجب قضاؤها، بل 
وا عمرة  كان��ت عمرة تامة، وقال آخرون: بل كانت قضاًء عن العمرة األولى، وعداّ
الحديبي��ة يف الُعَمر لثبوت األجر ال ألناّها كمل��ت، وكانت عمرة القضاء بعد غزوة 
ا رجع رسول اهلل  من خيرب أقام  خيرب بستة أشهر وعشرة أيام، حيث لماّ
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ه فيه المشركون معتمرا،  هبا إلى شوال، ثماّ خرج يف ذي القعدة يف الشهر الذي صداّ
ن كان  وه عنها، وخرج معهم المس��لمون مماّ عمرة القض��اء مكان عمرته التي صداّ

ُصداّ معه يف عمرته تلك، وهي سنة سبع.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***



180

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ِم ِم اْلُمَح��رَّ ْس��َل فِ��ي ُمَح��رَّ َأْرَس��َل��ُه��ْم إَِل���ى اْل��ُم��ُل��وِك َف��اْع��َل��ِم79 -َوالرُّ

ْسَل( *  قوله  )َوالرُّ

أي الذين أرسلهم النبي  من الصحابة الكرام.

ِم(*  ِم اْلُمَحرَّ وقوله )فِي ُمَحرَّ

نة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية. م من الساّ  أي يف شهر محراّ

ا رجع النبي  من الحديبية يف ذي  قال ابن سعد يف )الطبقات(: )لماّ
الحجة س��نة ست من الهجرة، أرسل الرس��ل إلى الملوك، يدعوهم إلى اإلسالم، 
وكتب إليهم كتبا واتاّخذ رسول اهلل  خاتما من فضة منقوشا عليه محمد 
ا علم أناّ الملوك ال يقرؤون كتابا إالاّ مختوما وكان  رسول اهلل، ليختم به الكتب، لماّ

م سنة سبع( أه�. ذلك يف المحراّ

وقوله )َأْرَسَلُهْم( * 

ا رجع من الحديبية. أي أناّ النبي  أرسلهم لماّ

وقوله )إَِلى اْلُمُلوِك َفاْعَلِم( * 

أي أناّ النبي  أرسل بعض الصحابة كلاّ منهم بكتاب إلى ملك من 
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المل��وك، فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاش��ي، ودحية الكلبي إلى قيصر 
ملك الروم، وأرس��ل عبد اهلل بن حذافة الس��همي إلى كسرى، وأرسل حاطب بن 

. أبي بلتعة إلى المقوقس، وآخرين غيرهم

وج��اء ع��ن أنس ب��ن مال��ك  : »أنَّ َنبِ��يَّ الل��ِه  َكَتَب إلى 
اٍر، َيْدُعوُه��ْم إلى اللِه تعاَلى،  ، وإَلى ُكلِّ َجبَّ ِكْس��َرى، وإَلى َقْيَصَر، وإَلى النََّجاِش��يِّ
ى عليه النَّبيُّ . وفي رواية:َ َلْم َيُقْل: َوليَس  َوليَس بالنََّجاِشيِّ الَّذي َصلَّ

.)1(» ُّى عليه النَّبي بالنََّجاِشيِّ الَّذي َصلَّ

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح مسلم )1774(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

� : أّما بعد، قال الناظم

اْلِقْبطِيَّْة َم��اِرَي��ُة  -َوُأْه���ِدَي���ْت  ���ْة80  ���رِيَّ فِ���ي���ِه َوفِ�����ي ال���ثَّ���اِم���نَ���ِة ال���سَّ

قوله  )َوُأْهِدَيْت َماِرَيُة اْلِقْبطِيَّْة(* 
��نة الس��ابعة من الهجرة يف ش��هر محرم، أهدى المقوقس ملك مصر   أي يف الساّ
ماري��ة القبطية للنب��ي ، فكانت من مل��ك اليمين، ولم تك��ن من أزواجه 
 أي كانت من اإلماء اللوايت كان النبي  يطأهن بملك اليمين.

وقوله )فِيِه( * 
��نة الس��ابعة حين أتاه كت��اب النبي ، فقال:  م من الساّ أي يف المحراّ

خيرا وقارب األمر، ولم ُيسلم، وأهدى إلى النبي  مارية. 

رِيَّْة( *  وقوله )َوفِي الثَّاِمنَِة السَّ
��نة الثامنة من الهجرة، س��ارت الس��رية إلى مؤتة وهي: قرية بأرض  أي يف الساّ
��ير يف تس��ميتها، فمنه��م من اعتربها س��رية، كما عباّر  الش��ام، وقد اختلف أهل الساّ
الناظ��م، وألناّ النب��ي  ل��م يخرج فيه��ا، ومنهم من اعتربه��ا غزوة ألناّ 
النب��ي  كان يش��اهد أحداثها ويصفها، وه��و بالمدينة، ومن هؤالء ابن 

إسحاق، والبخاري.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم 

َياِم الصِّ َوفِ��ي  َس���اَرْت  -لِ��ُم��ْؤَت��ٍة  َق���ْد َك����اَن َف���ْت���ُح اْل��َب��َل��ِد اْل���َح���َراِم81 

قوله  )لُِمْؤَتٍة َساَرْت(* 

 مؤتة: قرية من قرى الشام، وتقع يف شرق األردن على مسيرة أحد عشر كيال 
جن��وب الك��رك، تضم قبور الش��هداء يف غزوة مؤتة، وهم زيد ب��ن حارثة، وجعفر 
ب��ن أبي طالب، وعبد اهلل ب��ن رواحة - رضي اهلل عنهم أجمعين - وهذه الغزوة أو 
ير والمغازي  ير بتسميتها، مع أن جمهور أهل الساّ رية على خالف بين أهل الساّ الساّ

وهنا غزوة، بسبب اشتهارها، وتأثيرها، وكثرة الجيش فيها. يسماّ

وكان سبب هذه الغزوة: �

 أناّ النب��ي  أرس��ل رس��وال بعثه إل��ى أمير بصرى م��ن جهة هرقل 
ا نزل مؤتة، لقيه أحد  وهو الحارث بن أبي شمر الغساين، يدعوه إلى اإلسالم، فلماّ
أمراء العرب الغساس��نة التابعين لقيصر ملك ال��روم، قال له: أين تريد؟ لعلك من 
  رسل محمد؟ قال: نعم، فأوثقه، وضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول اهلل
ر عليهم زيد بن حارثة،  ز جيشا من ثالثة آالف مقاتل، وأماّ فاشتداّ عليه األمر، وجهاّ
وأوصاهم إن أصيب، فجعفر، وإن أصيب فعبد اهلل بن رواحة وسار الجيش حتاّى 
إذا وصلوا معان، بلغهم أناّ هرقل قد جمع لهم جمًعا عظيما فتش��اور المس��لمون، 
ورأوا أن يطلبوا من رس��ول اهلل  م��ددا أو يأمرهم بأمر آخر، فيمضون 
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له، ولكناّ عبد اهلل بن رواحة  حثاّهم على القتال، ومواجهة الجيش فوافقوه 
عل��ى خوض المعرك��ة، وابتدأ القتال فقاتل زيد حتاّى ُقتِل، ثماّ اس��تلم اللواء جعفر 
بن أبي طالب فُقطعت يمينه، فأخذ اللواء بيس��اره فقطعت يساره، فاحتضن اللواء 
حتاّى ُقتل  ثماّ أخذ اللواء عبد اهلل بن رواحة فقاتل حتاّى ُقتل، بعد ذلك اتاّفق 
المس��لمون على أن يعطوا اإلمارة لخالد ب��ن الوليد، وكانت أول معركة يخوضها 
يف اإلس��الم، فاس��تعمل دهاءه  حتاّى أنقذ المس��لمين م��ن الهزيمة، ثماّ عاد 
ب��ه إل��ى المدينة وقد أطلق رس��ول اهلل  عل��ى خالد ب��ن الوليد يف هذه 

المعركة )سيف اهلل(.

َياِم( *  وقوله )َوفِي الصِّ

أي يف شهر رمضان.

وقوله )َقْد َكاَن َفْتُح اْلَبَلِد اْلَحَراِم(* 

نة الثامنة من الهجرة .  أي أناّ فتح مكة كان يف شهر رمضان يف الساّ

وكان سبب غزوة فتح مكة: �

  ت على خزاعة حليف��ة النبي  أناّ قبيل��ة بك��ر حليفة قريش، تع��داّ
فأعانت قريش��ا حليفتها فنقضت بذلك صلح الحديبية، فاستنجدت خزاعة بالنبي 
ة   فخاف��ت قري��ش، وأرس��لت زعيمه��ا أبا س��فيان ليعت��ذر ويطيل مداّ
الهدنة، ففشل وعاد خائًبا وأمر النبي  المسلمين ليتجهزوا لفتح مكة، 
ولق��د كت��ب الصحابي  حاطب بن أب��ي بلتعة إلى قريش يعلمها، وأرس��ل 
رس��الة مع امرأة فأخرب اهلل، رس��وله  بذلك فكلاّف عليًا والزبير فعادا 
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بالكتاب، فقال: حاطب وأخرب النبي  أناّه فعل ذلك ليتخذ عندهم يدا، 
ف��ال يؤذوا أهله، فس��امحه النبي  وكان حاطب من أه��ل بدر، أي من 
الذين ش��هدوا غ��زوة بدر، فمضى المس��لمون وهم أكثر من عش��رة آالف مقاتل، 
وعس��كروا قرب مكة، وقدم أبو سفيان زعيم قريش إلى النبي ، وقال 
: »من دخَل داَر أبي س��فياَن َفهَو آِمٌن، ومن أغل��َق عَليِه داَرُه َفهَو آِمٌن، 

َق النَّاُس إلى دوِرِهم وإلى المسِجِد«)1(. ومن دخَل المسجَد َفهَو آمٌن قاَل: فتفرَّ

ولم يس��مح له بالمغ��ادرة حتاّ��ى رأى مواكب الجيوش اإلس��المية، ثماّ دخل 
رس��ول اهلل  مكة، ولم يلق المسلمون مقاومة ُتذكر، واستسلمت مكة 
فدخل الرس��ول  المسجد وحوله المس��لمون، فطاف ويف يده قوس، 
وح��ول البيت أكثر من ثالثمائة وس��تين صنًما، فجعل يطعنه��ا ويقول: جاء الحق 
وزهق الباطل، واألصنام تتس��اقط على وجوهها، ثماّ التفت إلى أهل مكة وقال: يا 
معش��ر قريش ما ت��رون أين فاعل بكم! قالوا: خيرا، أٌخ كري��م وابن أخ كريم، قال: 
اذهب��وا فأنتم الطلقاء، وهذا الفتح ذكره اهلل س��بحانه وتعالى يف مواضع من القرآن 

منه��ا قول��ه تعال��ى: »)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت(  ]سورة الحديد: 

آية 10[(.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح أبي داود )3022(.  )1(



186

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َي����ْوِم ُح��نَ��ْي��ٍن ُث���مَّ َي����ْوِم ال��طَّ��ائِ��ِف82 -َوَبْع��َدُه َق��ْد َأْوَرُدوا َم��ا َكاَن فِي

قوله  )َوَبْعَدُه(* 

نة الثامنة من الهجرة. أي وبعد فتح مكة يف الساّ

وقوله )َقْد َأْوَرُدوا(* 
��ير والمغازي، أوردوا بعد فتح مكة ما كان من أحداث غزوة  أي أناّ أهل الساّ

حنين وغزوة الطائف.

وقوله )َيْوِم ُحنَْيٍن(* 
المقص��ود به غ��زوة حنين، وحنين: واد م��ن أودية مكة، ُيع��رف اليوم بوادي 
ى غزوة حنين: بغزوة ه��وازن، ويقال لها أيضا  الش��رائع، يقع ش��رقي مكة، وتس��ماّ

نة الثامنة من الهجرة. غزوة أوطاس، وكانت غزوة حنين يف الساّ

ق��ال ابن س��عد: ) ثماّ غزوة رس��ول اهلل  إلى حني��ن، وهي: غزوة 
هوازن يف شوال سنة ثمان(. 

وكان سبب هذه الغزوة:  �
  ه��و أناّه بعدما س��معت ه��وازن بفتح مكة، خرجت لقت��ال النبي
بقيادة عوف بن مالك، ومعهم نس��اؤهم وأموالهم لكي يس��تميتوا يف الدفاع عنهم 
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فخ��رج إليه��م الرس��ول  يف ألفين ومائتي��ن مقاتل، فاغرتاّ المس��لمون 
يومه��ا بكثرهت��م وقال��وا: ل��ن نغلب اليوم م��ن قلاّة، فنش��ب القت��ال يف حنين حيث 
ار على المس��لمين من الش��عاب والمرتفعات، فاضطرب المس��لمون  انقضاّ الكفاّ
وتفرقوا واهنزموا، ولم يثبت إالاّ قلاّة مع رس��ول اهلل ، ٍفنادى الرس��ول 
 يا أصحاب بيعة الرضوان يا لألنصار، فاجتمعوا وثبتوا حتاّى انتصروا، 
نوا هبا مع  وا إلى الطائف، وتحصاّ واهنزم األعداء، وتركوا نس��اءهم وأموالهم، وفراّ
فة قلوهبم الكثير  ثقيف، وكانت غنائم هائلة وأعطى رس��ول اهلل  المؤلاّ

منها، ومنهم أبو سفيان وأبنائه.
ويف ه��ذه الغزوة ن��زل قول اهلل تعال��ى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ(  ]سورة التوبة: آية 26-25[.

وقوله )ُثمَّ َيْوِم الطَّائِِف( * 

��نة الثامنة من  أي ث��ماّ بع��د غزوة حني��ن، كانت غزوة الطائ��ف، وكانت يف الساّ
الهجرة.

ق��ال ابن كثي��ر  :) وحاصر النبي  الطائف يف ش��وال س��نة 
ثمان(أه�. 

  وغ��زوة الطائف هي: امتداد لغزوة حنين، حيث س��ار الرس��ول
نوا مع ثقيف يف  وا وتحصاّ إل��ى الطائف لقتال ه��وازن وثقيف، حيث إناّ هوازن ف��راّ
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حصوهنم وكانت حصوهنم منيعة جًدا، ومؤهنم كثيرة، فلم يأذن اهلل بفتحها.

وبعد زمن قصير أس��لمت هوازن، وأس��لم زعيمها مالك بن عوف، ورداّ لهم 
النبي  أموالهم، وسباياهم . 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أما بعد، قال الناظم

اَن���ِة َواْس����تِ����ْق����َراُرْه83 -َوَبْع��ُد فِ��ي ِذي اْلِقْع��َدِة اِْعتَِماُرْه ِم����َن اْل���ِج���ِع���رَّ

قوله  )َوَبْعُد(* 

أي وبعد غزوة حنين، والطائف.

وقوله )فِي ِذي اْلِقْعَدِة( * 

نة الثامنة للهجرة. أي يف شهر ذي القعدة من الساّ

وقوله )اِْعتَِماُرْه(* 

. أي المقصود عمرة النبي 

اَنِة( *  وقوله )ِمَن اْلِجِعرَّ

اة:  ��نة الثامنة من الهجرة، عمرة النبي  المسماّ أي من أحداث الساّ
بعم��رة الجعرانة والجعران��ة: قرية الزالت موجودة هبذا االس��م إلى اليوم، وهي: 
ا قسم غنائم هوازن، وأحرم  مكان بين مكة والطائف، نزل هبا النبي  لماّ

منها وقد اتاّخذها الناّاس مكانا للعمرة.

وقوله )َواْستِْقَراُرْه( * 

أي أن النبي  استقراّ يف الجعرانة ثالث عشرة ليلة، ثماّ اعتمر منها، 
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��ا فرغ رس��ول اهلل  من عمرت��ه، انصرف إلى المدينة، واس��تخلف  ولماّ
على مكة عتاّاب بن أسيد، وهو دون العشرين سنة.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ا ُثمَّ َم��اَت��ْت  َزْي���نَ���ُب  -َوبِ��نْ��ُت��ُه  َم���ْولِ���ُد إِْب���َراِه���ي���َم فِ��ي��َه��ا َح��ْت��َم��ا84 

قوله  )َوبِنُْتُه َزْينَُب( * 
. زينب، وكانت أكرب بناته  أي بنت النبي 

وقوله )َماَتْت( * 

 ، نة الثامنة من الهجرة، وفاة زينب بنت النبي أي أناّ من أحداث الساّ
وقي��ل: يف س��بب موهت��ا أناّ هبار بن األس��ود، رمى الناق��ة التي كان��ت عليها زينب 
 بسهم فاضطربت الناقة، فسقطت زينب، وكانت تحمل جنينها فأسقطته، 

فأصاهبا النزيف -  وأرضاها -.

ا( *   وقوله )ُثمَّ
ثماّ حرف عطف: يفيد الرتتيب، والرتاخي.

وقوله )َمْولُِد إِْبَراِهيَم(* 
  نة الثامنة من الهجرة مولد إبراهيم ابن النبي�� أي من أحداث الساّ

من ماريا القبطية.

ق��ال ابن حج��ر : ولدته يف ذي الحجة س��نة ثمان، ولقد ف��رح به النبي 
ه إبراهيم. اه على جداّ  فرحا شديدا، وسماّ
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ْيُتُه باْسِم َأبِي إِْبَراِهيَم،  ْيَلَة ُغاَلٌم، َفَسمَّ عن أنس بن مالك  قال: »ُولَِد لي اللَّ
َبْعُتُه، َفاْنَتَهْيَنا  ٍف، اْمَرَأِة َقْيٍن ُيَقاُل له َأُبو َس��ْيٍف، َفاْنَطَلَق َيْأتِي��ِه َواتَّ ُثمَّ َدَفَعُه إلى ُأمِّ َس��يْ
إلى َأبِي َس��ْيٍف َوهو َيْنُفُخ بِكيِرِه، َقِد اْمَتَ� الَبْيُت ُدَخاًنا، فأْس��َرْعُت الَمْشَي بْيَن َيَدْي 
 ، َفُقلُت: يا َأَبا َسْيٍف َأْمِسْك، َجاَء َرُسوُل اللِه ، َرُسوِل اللِه
ُه َأْن َيُقوَل.  ُه إَِلْيِه، َوقاَل ما َش��اَء اللَّ ، َفَضمَّ بِيِّ فأْمَس��َك َفَدَعا النبيُّ  بالصَّ
َفقاَل َأَنٌس: لَقْد َرَأْيُتُه َوهو َيِكيُد بَنْفِس��ِه بْيَن َيَدْي َرُسوِل اللِه ، َفَدمعْت 
َعْيَنا َرُس��وِل اللِه  َفقاَل: َتْدَم��ُع الَعْيُن َوَيْحَزُن الَقْل��ُب، َوَل َنُقوُل إِلَّ ما 

ِه يا إِْبَراِهيُم إنَّا بَك َلَمْحُزوُنوَن«)1(. َنا، َواللَّ َيْرَضى َربَّ

وقوله )فِيَها( * 

. نة الثامنة من الهجرة، ولد إبراهيم ابن النبي أي أناّ يف هذه الساّ

وقوله )َحْتَما( * 

��نة الثامنة،  أي يقينًا أناّ والدة إبراهيم ابن النبي  كانت يف هذه الساّ
دون خالف. 

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه البخاري )1303( بنحوه، ومسلم )2315(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

لِ��َع��ائِ��َش��ْة َن��ْوَب��َت��َه��ا  َس�����ْوَدْة َم��ا َداَم����ْت َزَم���اًن���ا َع��ائِ��َش��ْة85 -َوَوَه���َب���ْت 

املقصود من هذا البيت:  �

ا كربت س��ودة بن��ت زمعة  زوج النب��ي  خافت أن  أناّه لماّ
يطلاّقه��ا النب��ي  فقالت: أمس��كني عندك، وأن��ا ُأعطي ليلتي لعائش��ة، 
فكان��ت  ترغ��ب أن تك��ون زوجة للنب��ي  يف الدني��ا واآلخرة، 
فتنازلت عن ليلتها لعائش��ة، لعلمها بمحبة النبي  لعائش��ة، فأمس��كها 

النبي  ولم يطلقها.

ب��يُّ  َقه��ا النَّ وج��اء ع��ن اب��ن عب��اس   ق��ال: »خش��َيْت َس��ودُة أن يطلِّ
قني وأمِسْكني، واجَعل َيومي لعائشَة ، ففعَل فنزَلت:  ، فقاَلت : َل تطلِّ

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(  ]سورة النساء: آية 128[«)1(.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه الرتمذي )3040( واللفظ له، والطيالسي )2805(، والطرباين )284/11( )11746(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ُمْخَت��ِف َغْي��َر  اْلِمنَْب��ُر  -َوُعِم��َل  َوَح����جَّ َع���تَّ���اٌب بِ���َأْه���ِل اْل��َم��ْوِق��ِف86 

قوله  )َوُعِمَل اْلِمنَْبُر( * 

��نة الثامنة للهجرة، اتاّخذ النبي  منربًا بعد أن كان  من أحداث الساّ
يخطب على جذع نخلة.

وقوله )َغْيَر ُمْخَتِف(* 

أي أناّ المنرب كان يف مكان واضح وبياّن من المسجد.

وقد جاء عن جابر بن عبد اهلل : »أنَّ اْمَرَأًة ِمَن األْنَصاِر قاَلْت لَِرس��وِل 
��ِه، أَل أْجَعُل لَك ش��يًئا َتْقُعُد عليه؟ ف��إنَّ لي ُغاَلًما  ِه : يا َرس��وَل اللَّ اللَّ
��ا كاَن َيْوُم الُجُمَع��ِة َقَعَد النَّبيُّ  ��اًرا قاَل: إْن ِش��ْئِت، ق��اَل: َفَعِمَلْت له الِمْنَبَر، َفَلمَّ َنجَّ
ت��ي كاَن َيْخُطُب ِعْنَدَها،  ْخَلُة الَّ ��ذي ُصنَِع، َفَصاَحِت النَّ  عَل��ى الِمْنَبِر الَّ
َه��ا إَلْيِه، َفَجَعَلْت  ، َفَن��َزَل النَّبيُّ  حتَّى أَخَذَها، َفَضمَّ حتَّى َكاَدْت َتْنَش��قُّ
ْت، قاَل: َبَكْت عَلى ما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن  َقرَّ ُت حتَّى اْس��تَ بِيِّ الَّذي ُيَس��كَّ َتئِنُّ أنِيَن الصَّ

ْكِر«)1(. الذِّ

صحيح البخاري )2095(.  )1(



195

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

وقوله )َوَحجَّ َعتَّاٌب بَِأْهِل اْلَمْوِقِف( * 

بعد أن أتماّ النبي  عمرة الجعرانة، استخلف عتاّاب بن أسيد أميًرا 
على مكة.

ق��ال ابن إس��حاق: )فلم��ا فرغ رس��ول اهلل  من عمرت��ه، انصرف 
راجع��ا إل��ى المدينة، واس��تخلف عتاّاب بن أس��يد على مكة وخلاّ��ف معه معاذ بن 

ه الناس يف الدين ويعلاّمهم القرآن( أه�. جبل يفقاّ

نة الثامنة من الهجرة. ولقد حج عتاّاب بالمسلمين يف الساّ

نة على ما كانت العرب تحج عليه،  قال ابن إس��حاق: )وحجاّ الناّاس تلك الساّ
نة عتاّاب بن أسيد وهي سنة ثمان( أه�. وحجاّ بالمسلمين تلك الساّ

قال ابن عبد البر: )وهو أول أمير أقام الحج يف اإلسالم( أه�.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

� : أّما بعد، قال الناظم

���َراِر َرافِ���َع���ْه87 -ُث��مَّ َتُب��وَك َقْد َغ��َزا فِي التَّاِس��َعْة َوَه����دَّ َم��ْس��ِج��َد ال���ضِّ

��نة التاسعة من الهجرة، وكانت أول  بدأ الناظم  يتكلاّم عن أحداث الساّ
هذه األحداث: غزوة تبوك.

وقوله )ُثمَّ َتُبوَك َقْد َغَزا فِي التَّاِسَعْة(* 
نة التاسعة من الهجرة ، غزا تبوك، وتبوك  أي أناّ النبي  يف هذه الساّ
أصبحت مدينة من مدن شمال الجزيرة معروفة إلى اليوم، تبعد عن المدينة شمااًل 
ما يقارب س��بعمائة وثمان وس��بعين كيلومرتا، وتمر بخيرب وتيم��اء وهذه الغزوة، 
��دة، وكانت يف  ى: غزوة العس��رة لَِما أص��اب الناّاس فيها من الشاّ غ��زوة تبوك تس��ماّ

نة التاسعة للهجرة. رجب من الساّ

وكان سبب هذه الغزوة: �

ا أنزل اهلل  على  كما ذكر ابن كثير  وغيره من أهل العلم: لماّ
رس��وله  قوله تعالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  ]سورة التوبة: آية 29[.

ن��دب رس��ول اهلل  أهل المدينة وم��ن حولهم م��ن األعراب إلى 
ي يف غزواته إالاّ هذه  الجه��اد، وأعلمهم بغزو ال��روم، وكان النبي  يوراّ
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ه��م، وذلك حين طاب الثاّمار، وكانت  ة عدواّ ح لهم هبا ليتأهبوا لش��داّ الغزوة، فصراّ
س��نة مجدبة، فخرج رس��ول اهلل  يف نحو من ثالثين ألًفا، واس��تخلف 
رية، وقد خ��رج معه عبد اهلل بن أب��ي رأس الناّفاق، وعاد يف  علًي��ا على الناّس��اء والذاّ
ري��ة ومن عذره  أثن��اء الطري��ق، وتخلاّف عن رس��ول اهلل  الناّس��اء والذاّ
اؤون، وكانوا  جال ممن ال يجد ظهرا يركبه أو نفق��ة تكفيه، ومنهم البكاّ اهلل م��ن الراّ
س��بعة، وتخلاّف منافقون كف��را وعنادا وكانوا نحو الثماني��ن رجال، وتخلاّف أيًضا 
الثالث��ة الذين ذكر اهلل خربهم يف القرآن مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهالل 
ب��ن أمية، ثماّ تاب اهلل عليهم، بعد قدومه  بخمس��ين ليلة، ثماّ بلغ النبي 
 تبوك، وفيها عيٌن تبظ بش��يء من م��اء قليل، فكثرت هذه العين بربكة 
النب��ي ، وكثي��ر من المعج��زات األخرى ظه��رت له يف ه��ذه الغزوة، 
��ا انتهى إلى هناك ل��م يلق غزوا،  كتكثي��ر الطع��ام، ودعاء الس��حابة فأمطرت، ولماّ

نة يشق عليهم فعزم على الرجوع. ورأى أناّ دخولهم إلى أرض الشام هذه الساّ

 * ) وقوله )َوَهدَّ
. أي النبي

َراِر( *  وقوله )َمْسِجَد الضِّ

��نة التاسعة أيًضا أمر النبي  هبدم مسجد الضرار، الذي  أي يف الساّ
بنوه المنافقون لتفريق المسلمين.

قال ابن األثير: )وفيها أي يف س��نة تس��ع، هدم رسول اهلل  مسجد 
  الضرار بالمدينة، وكان المنافقون بنوه، وكان هدمه بعد عودة الرسول
من غزوة تبوك، ولقد تولاّى بناء مس��جد الضرار اثني عش��ر رجال من أهل النفاق، 
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ا فرغوا من  ون به مس��جد قباء، ليؤدي إلى االختالف، واف��رتاق الكلمة ولماّ يض��اراّ
ز لتبوك، وقالوا له: لقد بنينا مس��جدا  بنائه أتوا لرس��ول اهلل  وهو يتجهاّ
لذي العلاّة والحاجة، والليلة المطيرة الش��اتية، وإناّ��ا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه 
وتدعو بالربكة، فقال رس��ول اهلل  إناّي على جناح س��فر، ولو قدمنا إن 
ا عاد  من تبوك، وعزم على الذهاب إلى  ينا، فلماّ ش��اء اهلل أتيناكم فصلاّ
مس��جدهم، نزل علي��ه القرآن وأخربه بما ه��ماّ به المنافقون، وأناّه مس��جد ضرارا، 

فأم��ر  هبدم��ه وحرقه، ق��ال اهلل تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(  

]سورة التوبة: آية 108-107[.

وقوله )َرافَِعْه(* 

رار الذي بني هذا المسجد من أجله. أي رافًعا الضاّ

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، وصل��ى اهلل وس��لم على نبين��ا محمد وعل��ى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َت������اَل َب�����������َراَءًة َع����ِل����يٌّ َوَح����َت����ْم88 -َوَح��جَّ بِالنَّ��اِس َأُب��و َبْك��رٍ َوَث��ْم

قوله  )َوَحجَّ بِالنَّاِس َأُبو َبْكرٍ( * 

نة التاسعة من الهجرة، حج أبو بكر يف الناّاس. أي يف هذه الساّ

��نة س��نة تسع، حجاّ أبو بكر بالناّاس، حيث خرج يف  قال الطبري: )ويف هذه الساّ
ثالثمائة وبعث معه رسول اهلل  بعشرين بدنة(.

 * ) وقوله )َوَثْم َتاَل َبَراَءًة َعِليٌّ
أي يف يوم النحر تال علي  سورة براءة على الناّاس.

قال ابن س��عد: )لحق علي بن أبي طالب أبا بكر، فقال له أبو بكر: استعملك 
، قال: ال، ولكن بعثن��ي أقرأ براءة على الناّاس وأنبذ إلى كل  رس��ول اهلل على الحجاّ
ذي عه��د عهده، فمضى أبو بكر فحجاّ بالناّاس، وقرأ علي بن أبي طالب براءة على 
الناّاس يوم النحر، عند الجمرة، وقال: ال يحجاّ بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت 

عريان( أه�.

وقوله )َوَحَتْم(* 
الحتم هو: األمر القاطع، والمقصود: أي ألزَم.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، وصل��ى اهلل وس��لم على نبين��ا محمد وعل��ى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

� : أّما بعد، قال الناظم

َبْع��ُد َول ُمْش��رٌِك  َيُح��جَّ  َل  -َأْن  ُف��ِع��ال89  بِ����َأْم����رٍ  َذا  َع�����اٍر  َي���ُط���وُف 

ما لما قبله. هذا البيت متماّ

وقوله )َأْن َل َيُحجَّ ُمْشرٌِك َبْعُد( * 

أي أن ال يحجاّ بعد هذا العام مشرك.

قال النووي يف ش��رحه على صحيح مس��لم: )هذا موافق لقوله تعالى: )ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(  ]سورة التوبة: 
ن مشرك من دخول الحرم،  آية 28[. والمراد بالمسجد الحرام، الحرم كلاّه، فال يمكاّ

ن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي  حتاّى لو جاء يف رسالة، أو أمر مهم ال يمكاّ
األمر المتعلاّق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وُأخرج من الحرم( أه�.

وقوله )َوَل َيُطوُف َعاٍر(* 

كانت العرب يف الجاهلية يطوفون بالبيت عراة.

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة  قال: »َبَعَثنِي أبو َبْكٍر في تِلَك 
ٌك، وَل  ُنوَن بِمًنى: ألَّ َيُحجَّ َبْعَد الَعاِم ُمْش��رِ ْحِر ُيَؤذِّ نِيَن َبَعَثُهْم َيوَم النَّ ِة في ُمَؤذِّ الَحجَّ
ِه  بَعِليِّ ب��ِن أبِي َطالٍِب،  َيُط��وَف بالَبْي��ِت ُعْرَياٌن. ُثمَّ أْرَدَف َرس��وُل اللَّ
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َن معَنا َعِليٌّ َيوَم النَّْحِر في أْهِل ِمًنى بَبَراَءَة،  َن بَبَراَءَة، قاَل أبو ُهَرْيَرَة: فأذَّ وَأَمَرُه أْن ُيَؤذِّ
وَألَّ َيُحجَّ َبْعَد الَعاِم ُمْشِرٌك، وَل َيُطوَف بالَبْيِت ُعْرَياٌن«)1(.

وقوله )َذا بَِأْمرٍ ُفِعاَل( * 

أي أناّ أب��ا بك��ر وعل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  فعال ذل��ك، بأمر م��ن النبي 
.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

أخرجه البخاري )4655(، ومسلم )1347(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َتْتَرى فِيَها  اْل��ُوُف��وُد  -َوَج���اَءِت  َه�����َذا َوِم�����ْن نِ���َس���اُه آَل����ى َش���ْه���َرا90 

قوله  )َوَجاَءِت اْلُوُفوُد فِيَها(* 

��نة التاس��عة للهج��رة، ج��اءت قبائ��ل الع��رب للنبي  أي أناّ م��ن أح��داث الساّ
 ُمسلمة بعد أن قويت شوكة المسلمين، وانتشر اإلسالم.

وقوله )َتْتَرى(* 

أي متتابع��ة، واح��دا بعد واحد، وفدا بع��د وفد، ولكثرة الوف��ود يف هذا العام 
ي بعام الوفود. سماّ

نة وما بعدها على رسول اهلل  قال ابن كثير : )وتواترت الوفود هذه الساّ
 ُمذعنة باإلسالم، وداخلين يف دين اهلل أفواجا( أه�.

وقوله )َوِمْن نَِساُه آَلى َشْهَرا(* 

معنى آلى من نساه: أي حلف  أالاّ يدخل عليهن شهرا كامال.

قال ابن األثير: )ويف س��نة تسع آلى رسول اهلل  من نسائه، وأقسم 
أالاّ يدخل عليهن شهرا( أه�.

والمقصود باليالء كما عّرفه الجرجاين هو: اليمين على ترك وطء المنكوحة 
ة مثل، واهلل ال أجامعك أربعة أشهر. مداّ
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وس��بب إيالء النبي  هو: رفضه  االستجابة لرغبات 
ر مقاطعتهناّ حتاّى ش��اع بين  ��ع، فقراّ نس��ائه يف توس��يع النفقة وك��ره منهناّ هذا التطلاّ
  طلاّق نس��اءه جمل��ة، وهجره��ناّ النبي  الناّ��اس أناّ النب��ي
  ش��هرا، ال يتاّصل هبناّ حتاّى يش��عْرَن بما فعْلَن ونزلت آية التخيير من عند اهلل

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعال��ى:  ق��ال 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  ]سورة األحزاب: آية 28[.

فآث��رن اهلل ورس��وله، والدار اآلخرة، وعش��ن مع النب��ي  معينات 
على الحق راغبات يف الثواب.

ويش��هد إليالء النب��ي  ما ثبت يف حديث أماّ س��لمة : »أنَّ 
ا َمَضى تِْسَعٌة وِعْش��ُروَن َيْوًما، َغَدا أْو  النبيَّ  آَلى ِمن نَِس��ائِِه َش��ْهًرا، َفَلمَّ
ْهَر َيكوُن تِْسَعًة وِعْشِريَن  َراَح فِقيَل له: إنََّك َحَلْفَت أْن ل َتْدُخَل َشْهًرا، َفقاَل: إنَّ الشَّ

َيْوًما«)1(.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )1910(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َع��َل��ْي��ِه ِم���ْن َط��ْي��َب��َة َن����اَل اْل��َف��ْض��ال91 -ُث���مَّ ال��نَّ��َج��اِش��يَّ َن��َع��ى َوَص��لَّ��ى

 *) قوله  )ُثمَّ النََّجاِشيَّ

النجاش��ي ه��و: ملك الحبش��ة ال��ذي هاجر إلي��ه الصحاب��ة  فآواهم 
ونصرهم وأحسن إليهم.

وقوله )َنَعى َوَصلَّى( * 

تقول العرب: بلغنا نعي فالن، أي خرب موته.

والمقصود: أناّ النبي  أخرب أصحابه بموت النجاشي.

وقوله )َوَصلَّى َعَلْيِه(* 

أي أناّ النبي  صلاّى على النجاشي، صالة الغائب.

وقوله )ِمْن َطْيَبَة( * 

أي أناّ النبي  صلاّى على النجاشي صالة الغائب من المدينة.

ِه  َنَعى النََّجاِشيَّ في الَيوِم  عن أبي هريرة : »أنَّ َرس��وَل اللَّ
َر َأْرَبًعا«)1(. ى، َفَصفَّ بِهْم وَكبَّ الذي َماَت فيه َخَرَج إلى الُمَصلَّ

صحيح البخاري )1245(.  )1(
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 فالنب��ي  صلاّ��ى عل��ى النجاش��ي ص��الة الغائ��ب، ولم يثب��ت أناّه 
 صلاّى على غائب س��واه، وسبب ذلك أناّه مات بين قوم نصارى، ولم 
يكن عنده من يصلاّي عليه ، ألناّ الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده، خرجوا من 

عنده مهاجرين إلى المدينة يف عام خيرب.

وقوله )َناَل اْلَفْضاَل( * 

أي ن��ال الفضل والش��رف، ب��أن صلاّى عليه النب��ي ، والجزاء من 
جن��س العمل، ألناّه أحس��ن للصحاب��ة المهاجرين، وأكرمهم وآواهم، فش��رح اهلل 

. صدره لإلسالم فصلاّى عليه النبي

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، وصل��ى اهلل وس��لم على نبين��ا محمد وعل��ى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َواْل��َب��َج��ِل��ْي َأْس��َل��َم َواْس��ُم��ُه َج��رِي��ْر92 -َوَماَت إِْبَراِهيُم فِي اْلَعاِم اأْلَِخير

قوله  )َوَماَت إِْبَراِهيُم( * 

ه ماريا القبطية. إبراهيم هو: ابن النبي ، وأماّ

وقوله )فِي اْلَعاِم اأْلَِخير( * 

ير  ��نة العاش��رة من الهجرة، حيث ذكر جمهور أهل الساّ أي كانت وفاته يف الساّ
نة العاشرة. أناّه مات يف الساّ

وج��اء عن النبي  أناّه قال عند وفات��ه »َتْدَمُع الَعْيُن َوَيْحَزُن الَقْلُب، 
ِه يا إِْبَراِهيُم إنَّا بَك َلَمْحُزوُنوَن«)1(. َنا، َواللَّ َوَل َنُقوُل إِلَّ ما َيْرَضى َربَّ

وقوله )َواْلَبَجِلْي َأْسَلَم َواْسُمُه َجرِيْر( * 

. نة العاشرة من الهجرة، كان إسالم جرير بن عبد اهلل البجلي أي يف الساّ

نة العاشرة، كان فيها إسالم سياّد بجيلة جرير( أه�. وقد ذكر العامري: )أناّ الساّ

وذكر ابن األثير: )أناّ إسالمه، كان قبل وفاة النبي  بأربعين يوما، 
ة،  وكان َحُس��ن الص��ورة، قال عمر ب��ن الخطاب : جرير يوس��ف هذه األماّ

صحيح مسلم )2315(.  )1(
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ا دخل عليه جري��ر فأكرمه، إذا أتاكم  وهو س��يد قومه، وق��ال النبي  لماّ
كريم قوم فأكرموه( أه�.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��َة اْل����َوَداِع َق��اِرَن��ا َوَوَق�������َف اْل���ُج���ْم���َع���َة فِ��ي��َه��ا آِم��ن��َا93 -َوَح���جَّ ِح��جَّ

 * ) قوله  )َوَحجَّ

نة العاشرة من الهجرة. أي أن النبي  حجاّ يف الساّ

َة اْلَوَداِع( *  وقوله )ِحجَّ

ع فيها أصحابه  ة ال��وداع، ألناّ��ه ، وداّ ة بحجاّ يت هذه الحجاّ س��ماّ
تي   وقال فيها: »لَِتْأُخُذوا َمَناِس��َكُكْم، فإنِّي ل َأْدِري َلَعلِّي ل َأُحجُّ َبْعَد َحجَّ

هِذه«)1(.

وقوله )َقاِرَنا(* 

أي أناّه َقَرَن بين العمرة والحج على الصحيح من أقوال أهل العلم.

ومعن��ى قارن��ا: أي أناّ��ه ق��رن بي��ن الح��ج والعم��رة، فلباّى هبم��ا مًعا، وس��اق 
 هديه.

ق��ال اب��ن القيم : )إناّ��ه أح��رم قارنا لبضعة وعش��رين حديث��ا صحيحة 
صريحة يف ذلك( أه�.

صحيح مسلم )1297(.  )1(
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وقوله )َوَوَقَف اْلُجْمَعَة فِيَها آِمنَا( * 

ة الوداع، كانت يوم الجمعة. أي أناّ وقفة عرفة يف حجاّ

ة  ق��ال الحميري: )قد أجمعوا على أناّ وقف��ة النبي  بعرفة يف حجاّ
ة من سنة عشر( أه�. الوداع، كانت يوم الجمعة تاسع ذي الحجاّ

وج��اء يف الصحيحين عن عم��ر بن الخطاب : »أنَّ َرُج��اًل، ِمَن الَيُهوِد 
ق��اَل له: يا أِمي��َر الُمْؤِمنِيَن، آَيٌة في ِكَتابُِكْم َتْقَرُؤوَنَها، لو َعَلْيَنا َمْعَش��َر الَيُهوِد َنَزَلْت، 

َلتََّخْذَنا ذلَك اليوَم ِعيًدا. قاَل: أيُّ آَيٍة؟ قاَل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  ]سورة المائدة: آية 3[ قاَل ُعَمُر: قْد َعَرْفَنا ذلَك الَيوَم، 

والَمكاَن الذي َنَزَلْت فيه عَلى النبيِّ ، وهو َقائٌِم بَعَرَفَة َيوَم ُجُمَعٍة«)1(.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )45(.  )1(



210

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ڇ(94 -َوُأْنِزَل��ْت فِي اْلَيْوِم ُبْش��َرى َلُكُم چ  چ  )چ 

قوله  )َوُأْنِزَلْت فِي اْلَيْوِم( * 

أي يف ذل��ك الي��وم يوم الجمعة عش��ية عرفة، نزلت هذه اآلي��ات الكريمات: 
]س��ورة  ڌ(   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 

المائدة: آية 3[.

وقوله )ُبْشَرى َلُكُم اليوم أكملت لكم دينكم(* 

 أي يف ه��ذه اآلي��ة بش��ارة عظيم��ة، حي��ث أكم��ل اهلل تعال��ى له��م الدين، فال 
. يحتاجون إلى دين غيره، وال إلى نبٍي غيره

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

ًة ِم���ْن َب��ْع��ِدْه95 -َوَم���ْوُت َرْي��َح��اَن��َة َب��ْع��َد َع���ْوِدْه َوال��تِّ��ْس��ُع ِع��ْش��َن ُم����دَّ

قوله  )َوَمْوُت َرْيَحاَنَة( * 

ة  أي أناّ ريحان��ة بن��ت زي��د توفاّيت بعد ع��ودة النب��ي  من حجاّ
الوداع.

قال ابن حجر  يف اإلصابة: )وماتت قبل وفاة النبي  بس��تة 
ة الوداع( أه�. ا رجع من حجاّ عشر شهرا، وقيل: لماّ

وقوله )َبْعَد َعْوِدْه( * 

ة الوداع. أي كانت وفاة ريحانة  بعد عودة النبي  من حجاّ

ًة ِمْن َبْعِدْه( *  وقوله )َوالتِّْسُع ِعْشَن ُمدَّ

أي تويف النبي  عن تسع نسوة.

قال ابن كثير: )ال خالف أناّه  تويف عن تس��ع، وهناّ عائشة بنت 
أب��ي بكر الصدي��ق، وحفصة بنت عمر ب��ن الخطاب، وأماّ حبيبة بنت أبي س��فيان، 
وزينب بنت جحش، وأماّ سلمة هند بنت أبي أمية، وميمونة بنت الحارث الهاللية، 
وسودة بنت زمعة العامرية، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن أخطب 
-  وأرضاه��ن - والنبي  مات يف حياته من زوجاته، خديجة 
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بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة وبقية زوجاته  ماتن بعده، وهن تسع 
  - وقيل: ميمونة  وآخرهن موًتا أماّ سلمة  كما ذكر الناظم

وأرضاهن -.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***



213

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

َيِقينَا َق��َض��ى  اْلِْث��نَ��ْي��ِن  -َوَي����ْوَم  ��تِّ��ي��نَ��ا96  َوال��سِّ ال���ثَّ���اَلَث  َأْك���َم���َل  إِْذ 

قوله  )َوَيْوَم اْلِْثنَْيِن َقَضى( * 
أي أناّ النبي  تويف يف يوم االثنين، فهو اليوم الذي ولد فيه، واليوم 
الذي بعث فيه، وهو اليوم الذي تويف فيه، فقبض ضحى يوم االثنين من شهر ربيع 

األول.

ي  وق��د ثب��ت يف الصحيحين عن أنس بن مالك  »أنَّ أَب��ا َبْكٍر كاَن ُيَصلِّ
َي فيه حتَّى إَذا كاَن َيْوُم الْثَنْيِن وُهْم  لهْم في وَجِع َرسوِل اللِه ، الذي ُتُوفِّ
اَلِة َكَشَف َرسوُل اللِه ، ِسْتَر الُحْجَرِة، َفَنَظَر إَلْيَنا، وهو  ُصُفوٌف في الصَّ
��َم َرس��وُل اللِه  َضاِحًكا قاَل:  َقائِ��ٌم َكأنَّ وْجَهُه وَرَقُة ُمْصَحٍف، ُثمَّ َتَبسَّ
اَلِة ِمن َفَرٍح بُخُروِج َرسوِل اللِه ، وَنَكَص أبو َبْكٍر  َفُبِهْتَنا وَنْحُن في الصَّ
اَلِة، فأَشاَر  ، وَظنَّ أنَّ َرس��وَل اللِه  َخاِرٌج لِلصَّ فَّ عَلى َعِقَبْيِه لَِيِصَل الصَّ
وا َصاَلَتُكْم، قاَل: ُثمَّ َدَخَل َرس��وُل اللِه  إليِهم َرس��وُل الل��ِه  بَيِدِه أْن أتِمُّ
َي َرسوُل اللِه  ِمن َيوِمِه ذلَك«)1(.  ْتَر قاَل: َفُتُوفِّ  فأْرَخى السِّ

وقوله )َيِقينَا(* 
أي أناّ وفات��ه يف ي��وم االثنين، وذل��ك ثابت بالقول الثاب��ت المعتمد عند أهل 

صحيح مسلم )419(.  )1(
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ير وما صحاّ عند أهل الحديث. الساّ
ق��ال القصط��اّلين  : )وق��د كانت وفات��ه  ي��وم االثنين بال 

خالف( أه�.

وق��ال المقريزي: )والجمه��ور على أناّه تويف  يف الثاين عش��ر من 
ربيع األول يوم االثنين( أه�.

تِّينَا(*  وقوله )إِْذ َأْكَمَل الثَّاَلَث َوالسِّ

ت��ويف النبي  حين أكمل الثالث وس��تين س��نة من عم��ره المبارك 
، وذلك سنة إحدى عشرة من الهجرة.

قال الفاس��ي: )وكانت وفاته  حين اشتداّ الضحى من يوم االثنين 
الثنتي عش��رة ليلة مضت من ربيع األول س��نة إحدى عش��ر من الهجرة عن ثالث 

وستين سنة من عمره( أه�.

َي، َوه��و ابُن َثاَلٍث  وعن عائش��ة : »أنَّ َرس��وَل الل��ِه  ُتُوفِّ
َوِستِّيَن َسَنًة«)1(.

وج��اء أيًض��ا يف صحي��ح مس��لم عن أن��س  ق��ال: »ُقبَِض َرس��وُل اللِه 
 َوهو ابُن َثاَلٍث َوِس��تِّيَن، َوَأُبو َبْكٍر َوهو ابُن َثاَلٍث َوِستِّيَن، َوُعَمُر َوهو 

ابُن َثاَلٍث َوِستِّيَن«)2(.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

صحيح مسلم )2349(.  )1(

صحيح مسلم )2348(.  )2(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

يِق دِّ ْف��ُن فِي َبْيِت اِْبنَ��ِة الصِّ َتْحِقيِق97 -َوالدَّ َع���ْن  اْل���َوَف���اِة  َم��ْوِض��ِع  فِ��ي 

يِق(*  دِّ ْفُن فِي َبْيِت اِْبنَِة الصِّ قوله  )َوالدَّ
  - ا تويف دفن يف بيت عائشة، ويف حجرهتا  أي أناّ النبي  لماّ

وأرضاها -.

وقوله )فِي َمْوِضِع اْلَوَفاِة(* 

 أي أناّ النبي  تماّ دفنه يف الموضع الذي تويف فيه من حجرة عائشة 
-  وأرضاها -.

ا تويف رس��ول اهلل  قال ناس يدفن  فقد روى مالك يف الموطأ: )لماّ
عند المنرب، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول 
اهلل  يق��ول م��ا دفن نب��ي قط إال يف مكان��ه الذي تويف في��ه( رواه اإلمام 

مالك.

 وقد ثبت عن النبي  أناّه قال: »لن ُيقَبَر نبيٌّ إلَّ حيُث يموُت«)1(.

وقوله )َعْن َتْحِقيِق( * 
  ق، ودليل بياّن، فقد جاء يف الصحيحين عن عائش��ة أي عن علم محقاّ

أخرجه من طرق الرتمذي )1018(، وابن ماجه )1628( بنحوه، وأحمد )27( واللفظ له  )1(
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ُر في َمَرِضِه: أْيَن أَن��ا الَيوَم، أْيَن أَنا  ��ِه  َلَيَتَعذَّ قالت: »إْن كاَن َرس��وُل اللَّ
ُه بْيَن َس��ْحِري وَنْحِري وُدِفَن  ا كاَن َيوِمي، َقَبَضُه اللَّ َغًدا اْس��تِْبَطاًء لَِيوِم َعائَِش��َة، َفَلمَّ

في َبْيتِي«)1(.

 هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***

صحيح البخاري )1389(.  )1(
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

� : أّما بعد، قال الناظم

َشْهرِ ُخْمَسا  التَّْمرِيِض  ُة  -َوُم��دَّ َوِق��ي��َل َب���ْل ُث��ْل��ٌث َوُخ���ْم���ٌس َف���اْدِر98 

ُة التَّْمرِيِض( *  قوله  )َوُمدَّ
ة التي مرض هبا النبي  يف مرضه الذي تويف فيه. المقصود: المداّ

وقوله )ُخْمَسا َشْهرِ( * 

ُخمس الشهر هو: ستة أيام.

وُخمساه يعني بالتثنية: اثنا عشر يوما.

وقوله )َوِقيَل( * 
ة مرضه. أي وهناك قول آخر يف مداّ

وقوله )َبْل ُثْلٌث َوُخْمٌس( * 
أي أّن ثلث الشهر: عشرة أيام.

ة مرضه: ستة عشر يوما. وُخمسه: ستة أيام ، وعلى هذا القول تكون مداّ

وقوله )َفاْدِر(* 
 أي فاعلم، وأدرك هذه األقوال.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

اْلِميئِيَّْة اأْلُْرُج�����وَزُة  ��ِت  -َوَت��مَّ فِ���ي ِذْك����رِ َح����اِل َأْش�����َرِف اْل��َب��رِيَّ��ْة99 

ِت( *  قوله  )َوَتمَّ

ها، وإتمام الش��يء إهناؤه إلى حد ال  أي أناّه انتهى من نظم هذه القصيدة، وأتماّ
يحتاج إلى شيء خارج عنه.

وهنا مسألة: �

ما الفرق بين التمام والكمال؟  �

الجواب:

 : قال العسكري

التمام هو: إزالة نقصان األصل.

والكمال هو: إزالة نقصان العوارض بعد تمام األصل.

وقوله )اأْلُْرُجوَزُة( * 

نسبة إلى بحر الرجز.

وقوله )اْلِميئِيَّْة(* 

 ألناّ عدد أبياهتا مائة بيت.



219

 الذخرية يف التعليق على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربّية

وقوله )فِي ِذْكرِ َحاِل َأْشَرِف اْلَبرِيَّْة(* 

. أي أناّ هذه المنظومة، تضمناّت أهم أحداث سيرة النبي

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد.

***
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الحم��د هلل رب العالمي��ن، والص��الة والس��الم عل��ى نبينا محم��د وعلى آله، 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�  : أّما بعد، قال الناظم

��ى َعَلْي��ِه اهللُ َربِّ��ي َوَعَل��ى ِص����َح����ابِ����ِه َوآلِ��������ِه َوَم�������ْن َت���ال100 -َصلَّ

قوله  )َصلَّى َعَلْيِه اهللُ َربِّي(* 

 ، هذه األرجوزة بالصالة على رس��ول اهلل  اختت��م الناظم 
كم��ا افتتحها كذل��ك بعد الثناء على اهلل بصالته على رس��وله ، وذلك 

أرجى أن يقبل هذا العمل.

ق��ال أب��و س��ليمان ال��داراين : )م��ن أراد أن يس��أل اهلل حاج��ة، فليب��دأ 
بالصالة على النبي  ثماّ يسأل اهلل حاجته، ثماّ يختم بالصالة على النبي 

 فإناّ اهلل تعالى يقبل الصالتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما( أه�.

وقوله )َوَعَلى ِصَحابِِه َوآلِِه( * 

صي��غ الصالة على النب��ي  كثيرة، وأفضلها ما ُذك��ر فيه لفظ اآلل 
واألصحاب. 

وقوله )َوَمْن َتاَل( * 

أي من جاء بعدهم، واتاّبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هذا واهلل أعلم وأحكم، وصلاّى اهلل وسلاّم على نبينا محمد، والحمد هلل الذي 
بنعمته تتم الصالحات.


